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Årsberetning Norsk Geofysisk Forening, 2013

1. Styre:
Nåværende styret ble valgt på årsmøtet 7. september 2011 og har bestått av:
 Leder
: June Lunde, Lufttransport AS, Tromsø
 Nestleder
: Jón Egill Kristjánsson, UiO, Oslo
 Kasserer
: Jan Even Øie Nilsen, Nansensenteret, Bergen
Tilleggsfunksjoner foreningen har:
 Revisor
: Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk
 Webmaster
: Jon Albretsen, IMR, Flødeviken
Styret har god geografisk spredning (Bergen, Oslo og Tromsø) og det har blitt avholdt to styremøter i
2013, begge i Oslo (18/3 og 5/6).

2. Årsmøte:
Årsmøtet i 2013 ble holdt på Dr Holms Hotel, Geilo den 19. september kl 17:00 til 19:00.
Deltagerantallet på årsmøtet var 17 stk.
Årsberetningen for 2012 ble lest opp og vedtatt. Det ble også i år diskutert en del omkring rekruttering,
og hvor en bevist satsning har vært å ha et høyt antall inviterte unge forskere og et innholdsrikt
program. Denne strategien viser seg og ikke være tilstrekkelig, da det nødvendigvis ikke vises igjen på
deltagerlisten til symposiet. NGF har i utgangspunktet et stabilt godt medlemsantall, utfordringen er å få
en større andel betalende deltagelse på det årlige symposiet og større medlemsdeltagelse til selve
årsmøte. Videre så ble det etablert en arbeidsgruppe for 100 års jubileum til NGF i 2017. Gruppen består
av Bjørn Geirr Harsson, Magnar G. Johnsen, Alv Egeland, Eivind Thrane og ledes av Magne Lystad.
Regnskapet for 2012 og budsjett for 2014 ble vedtatt. Resultat for 2012 var negativt (- kr. 54 697),
betraktelig større enn året før som hadde et negativt resultat på (- kr. 5 000). NGF hadde ved årsskiftet
2011-2012 en beholdning på kr. 161 282 på konto, hvorav kr. 4 008 i renteinntekter. Som følge av det
betydelig negative resultatet så ble det bestemt at medlemskontingenten skal økes fra kr. 300 til kr. 400
for 2014. Videre så ble det bestemt at denne kontingenten skal gjelde alle medlemmer, inkludert
pensjonister som tidligere har betalt halvparten av ordinær kontingent. På grunn av nåværende
økonomiske situasjon, ble styret gitt mandat til å treffe nødvendige tiltak for å rette opp kursen.
Valg av nytt styret for 2014 – 2015:
Styret fremmet følgende forslag:
 Leder
: Jón Egill Kristjánsson, UiO, Oslo
 Nestleder
: Stephen Hudson, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
 Kasserer
: Jan Even Øie Nilsen, Nansensenteret, Bergen (gjenvalg for 1 år)
Styret ble enstemmig valgt.
Bjørn Geirr Harsson, Statens kartverk og Jon Albretsen, IMR, har sagt seg villig til å fortsette som
henholdsvis revisor og webmaster.
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3. Geilo-symposiet:
Deltagerantallet på symposiet i 2013 var på totalt 32, inkludert 6 inviterte unge forskere og 6 inviterte
foredragsholdere. I tillegg var det 3 ledsagere med. Invitasjon av unge forskere var også i år sterkt
prioritert.
Det ble i alt holdt 24 foredrag innen symposiets hovedtema “Klimaendringer og ansvarsfordeling ved
geofysiske hendelser” og symposiets faste tema “Generell geofysisk forskning”. I tillegg ble det holdt en
paneldebatt med tittel ”Forskere og myndigheter, hvilket ansvar har vi?” og hvor følgende institusjoner
var representert: UiB/BCCR (Helge Drange), NVE (Hege Hisdal), MET Tromsø (Gjermund Haugen), Cicero
(Cecilie Mauritzen) og Miljøverndepartementet (Philip Mortensen). Det var en interessant paneldebatt
og vi fikk også gleden av å høre 5 lærerike foredrag forut selve paneldebatten.
Til symposiet var Jon Ove Haugen som ble invitert angående årets hovedtema, hvor vi fikk med oss et
interessant foredrag om Grønlandsisen og klimaendringer.
Blant de øvrige foredragene var det som vanlig stor bredde. Det var særdeles høy kvalitet på symposiets
presentasjoner, ikke minst takket være årets inviterte unge forskerne. Disse fortalte om henholdsvis om
a) IRI-modell basert på EISCAT målinger, b) atmosfærens dynamikk, c) det dynamiske nordlyset, d) ionupflow, e) sotpartiklers påvirkning av klimaet i Arktis og f) bakke- energibalanse på Svalbard. I år var de
unge forskerne representert fra Svalbard i nord til Bergen i sør: UNIS, UiT, 2 x UiO og 2 x UiB.
I år var det ingen som ble invitert til å holde symposiets spesialforedrag, da hele 5 stykker var invitert i
forbindelse med paneldebatten.

4. IUGG
Jón Egill Kristjánsson orienterte på vegne av Ulf-Peter Hoppe. Nasjonal rapport om IUGG- aktivitetene i
Norge har blitt sendt inn til IUGG, samt blitt lagt ut på foreningens nettsider. Det er flere som har fulgt
fjorårets oppfordring om å velge fagdisiplin innen IUGG, men det er fremdeles en hel del (79) som ikke
har valgt fagdisiplin.

5. Medlemsstatus
Antall betalende medlem for 2013 var 137. Av disse var 99 ordinære medlem og 38 pensjonister.
Antall betalende medlemmer for 2013 var 14 færre enn for 2012.

6. EGU / AGU
Styret i NGF har i flere år fungert som bindeledd til EGU, og betalt kontingent for de medlemmene som
ønsker det. Fra 2008 har det vært mulig å velge medlemskap i AGU i stedet for EGU. AGU-kontingenten
må imidlertid betales av den enkelte, som så må sende kvittering til NGF-styret for få utgiften refundert.
I 2012 var det 91 medlemmer som hadde valgt EGU medlemskap og 3 som valgte AGU medlemskap.
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7. Kontakt mellom NGF, BGF og OGF
Etter vedtak på årsmøtet 2011 så ble det bestemt at NGF skulle støtte de regionale foreningene BGF og
OGF med kr 5 000 hver pr. år under forutsetning av at disse foreningene sender en representant til
Geilo-symposiet for å orientere om sin virksomhet. Bakgrunnen for dette var et uttalt ønske om at dette
skal kunne bidra til økt rekruttering til NGF.
Både OGF og BGF stilte med deltagere i 2013, henholdsvis med Irene Brox Nilsen og Birgitte Rugaard
Furevik. Om denne støtten i praksis har medført økt rekruttering eller ei, er noe som styret bør vurdere
det kommende år, 2014.

8. Neste Geilo-symposium
Neste symposium ble fastsatt til 17. - 19. september 2014. Videre ble hovedtema for 2014 vedtatt å
være Jordsystemet (the Earth System). Sted ble ikke bestemt og nytt styret fikk fullmakt til å ta endelig
avgjørelse om møtested.

Tromsø, 15. februar 2014

June Lunde
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Jón Egill Kristjánsson

Jan Even Øie Nilsen

Side 3 av 3

