Årsberetning Norsk Geofysisk Forening, 2016
1. Styret
Ved årsmøtet høsten 2015 hadde Jón Egill Kristjánsson vært leder i 2 år og ønsket
å trekke seg. Nestleder Erik Kolstad gikk også ut av styret ved nyttår. I mars 2016
ble nytt styre satt sammen slik:
Leder: Birgitte Rugaard Furevik, Meteorologisk Institutt, Bergen
Nestleder: Valerie Maupin, Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo
Kasserer: Stephen Hudson, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
Tilleggsfunksjoner (uendret):
Revisor: Bjørn Geirr Harsson, Statens Kartverk, Hønefoss
Webmaster: Jon Albretsen, Havforskningsinstituttet, Flødeviken
Styret har god geografisk spredning (Bergen, Oslo og Tromsø). Det ble avholdt et
styremøte i Oslo hvor også Jón Egill Kristjánsson var med og det nye styret
overtok. Derutover ble det avholdt to styremøter over telefon/skype. For øvrig
samarbeidet styret via e-post.
2. Årsmøte
Årsmøtet 2016 ble holdt på Meteorologisk Institutt på Blindern i Oslo den 19.
september kl 10:00 – 11:30. Deltakerantall på årsmøtet var 21 personer.
Det ble holdt to minutters stilhet som en minnemarkering for Jón Egill
Kristjánsson som brått gikk bort 14. august 2016.
Årsberetningen for 2015 ble lest opp og vedtatt uten bemerkninger.
Regnskapet for 2015 og budsjett for 2017 ble vedtatt. Resultatet for 2015 var et
overskudd på 13 252 kroner, hvilket ga en beholdning per 31.12.2015 på 90 874
kroner. Driften i 2016 resulterte i et overskudd på 26 038 kr, og med støtten vi
fikk fra institusjonene, forventer vi et overskudd i 2017 også.
3. Årsmøtesymposiet

Symposiet gikk over to dager og ble holdt på Meteorologisk Institutt i Tallhall på
Blindern. Meteorologisk Institutt hadde 150 års jubilæum i 2016. Det var en stor
fordel for NGF å få låne lokaler til symposiet, dels fordi det var en besparelse og
forenklede arrangementet for styret, men også fordi det gjorde det enklere for
medlemmer lokalt å delta på hele eller deler av symposiet.
Hovedtemaet for symposiet var «Datainnsamling i Geofysikk». Det var totalt 25
foredrag og 41 deltakere. Haraldur Ólafsson, professor ved Islands Universitet,
var invitert og gav et foredrag med tittel «Hvilke data trenger vi for finskala
simuleringer?». To unge forskere ved Bjerknessenteret, Algot Pettersen
«Oseanografiske observasjonar under isen nord for Svalbard vinteren 2015
(Lance-driften N-ICE2015)» og Mari Jensen «Feltarbeid på Grønlands største
isstrøm», var også inviterte. Mange interessante foredrag i tillegg til disse og høy
kvalitet på innleggene gjorde at symposiet var en success.
NGF takker Meteorologisk Institutt og direktør Anton Eliassen for lån av lokaler til
symposiet. Også en takk til Bjørn Ragnvald Pettersen for omvisning på
Observatoriet før festmiddagen på Louise Bar og Restaurant.
4. 100-års jubiléet i 2017
I november og desember sendte styret ut brev til 14 institusjoner hvor vi ba om
støtte til foreningen i anledning 100-års jubileet. Vi mottok positivt svar fra alle
bortsett fra en som ikke har svart. Det gav et samlet bidrag til foreningen på 125
000 kr. Noen beløp kom inn i 2016 og noen i 2017. Pengene skal gå til feiring av
jubileet med blant annet trykking av bok og inviterte foredrag.
5. Medlemsstatus
Antall betalende medlemmer i 2016 var 121 hvilket er 1 mer enn i 2015.
6. Neste årsmøtesymposium
Neste årsmøtesymposium blir jubileumssymposiet på Geilo 20.-22. september
2017. Tema blir «Geofysikkens rolle i de store samfunnsutfordringene».
Bergen, Oslo, Tromsø den 18. september 2017
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