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http://ngfweb.no 

 

Referat NGF årsmøte 2010 

 

Tidspunkt : 2010-09-15, kl. 18:00 til 19:00 

Sted : Dr. Holms Hotell, Geilo 

 

Fra styret : Leder Inger Hanssen Bauer, Nestleder June Lunde (ref.), Kasserer Jan Even Øie Nilsen 

 
 
1. Innkalling 

Første sirkulære ble sendt ut 24. mars og Andre sirkulære ble sendt ut 23. juni. Sakslisten til årsmøte er levert 
ut. Ingen saker er blitt innmeldt fra medlemmene, men det ligger som vanlig inne noen oppfølgingssaker fra i 
fjor og tidligere.   
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent 

 
 
2. Oppfølging av saker   

 
a) Jan Mayen (ref. sak 3, 2009) 

 
Bakgrunn:  

Årsmøtet for 2009 vedtok at ”Foreningen skal skrive et brev til botanisk-, zoologisk- og geologisk forening for 

å samkjøre krav om fortsatt bruk av Jan Mayen som forskningsplattform.”  Styret anmodet etter første 

styremøte (8/2- 2010) Bjørn Geirr Harsson om å formulere et forslag til et slikt brev.  

 
Status: 

 Bjørn Geirr Harsson har skrevet forslag til brev hvor styret så gjennomgikk innhold på styremøtet i mai.  

 Fra Meteorologisk har en ikke fått noen klar konklusjon ift. videre aktivitet på Jan Mayen, men det er 

liten tvil om at den meteorologiske stasjonen og tilstedeværelse vil fortsette.  

 Meteorologisk har sin egen bygning fra 1960, men denne er full av asbest og krever utbedring før 

eventuell bruk, noe som Forsvarets bygningstjeneste (FBT) holder på å utrede. Mannskapet til met.no 

bor og spiser sammen med det øvrig Loran C mannskap. 

 Forsvaret har ingen egen interesse av Jan Mayen (de gjør oppdraget på vegne av Fiskeri- og 

Kystdepartementet), men sier at de gjerne kan drifte infrastruktur og samfunnet dersom det skulle 

være aktuelt (selv om bare met.no skulle bli fastboende i fremtiden). 

 Når det gjelder Loran C så finnes det ingen varig avgjørelse, til tross for at den store staben (14 + 4 fra 

met.no)har hengt i en tynn tråd de senere år. 

 Om planer på departementsnivå: ”I juli i fjor var representanter fra met.no på dagstur til Jan Mayen 

med en delegasjon bestående av departementsrådene fra Kunnskaps-, Forsvars-, Fiskeri- og 

Utenriksdepartementet, samt regjeringsadvokaten. De hadde orienteringsmøte i Bodø kvelden før, 

men ingen ville si noe mer enn at de syntes turen var nyttig…” 

 
Vedtak: Brev vil bli sendt ut.  Inger ønsker at Bjørn Geirr inviteres med på et eventuelt møte. 

http://ngfweb.no/
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b) IUGG (ref. sak 7, 2009) 

Påkrevde endringer i statuttene for Nasjonalkomitéen for IUGG følger som egen sak. 

 
 
c) Forskningsfartøy Værskipet Polarfront (ref. sak 8, 2009) 

 
Bakgrunn: 

I forbindelse med Peter Haugans orientering om nedleggelse av værskipet Polarfront, ble det foreslått å 

skrive et brev til departementet som understreket viktigheten av å fortsette de lange tidsseriene fra 

værskipet Polarfront. Styret fikk fullmakt til å skrive et slikt brev. For å kunne gjøre dette kreves det imidlertid 

innspill fra de berørte fagområdene (særlig oseanografi) om hvilke måleserier som ikke blir videreført 

gjennom bøyemålinger etc., og hvilke konsekvenser dette har. Meteorologisk institutt har allerede forut for 

nedleggelsen konkludert med at nedleggelsen har begrenset betydning for deres værvarsling. For 

klimaovervåkning stiller det seg annerledes, men dette er avhengig av hvilke målinger som videreføres av for 

eksempel bøyemålinger.  

 
Dersom medlemmene fortsatt er av den oppfatning at foreningen skal skrive et slikt brev, foreslår styret at 

utformingen av forslag til et slikt brev delegeres til en oseanograf, evt. i samarbeid med en meteorolog som 

har grunnleggende kunnskap om disse dataene og bruken av dem. 

 
Vurdering:  

Skal dette følges opp og hvem kan bidra? Om det har skjedd brudd på målingene så er det lite en kan gjøre 

med det nå, men hva er blitt gjort eller kan/bør gjøres. Synspunkter på dette: 

 
 Magne L: Havforskningsinstituttet har fått støtte til 1 stk. bøye. 

 Ulf PH: Havforskerne bør spørres. 

 Eivind T: Budsjett for på drive forskningsfartøy er skyhøyt sammenliknet med bruk av bøyer. NGF har 

liten evne til å påvirke i forhold til å sette et forskningsfartøy drift. 

 Sigbjørn G: Det blir målt CO2 i lufta. Spørre Tore F om en ønsker å fortsette med dette. 

 Gustav B: Polarfront driver med enkelte målinger for havforskning nå, hvor CH4 blir målt. 

 Annet: Kostnaden for et fartøy er i størrelsesorden 18 – 20 millioner. Hva koster det å utvikle bøye?  

Denne burde ha vært på plass før forskningsfartøyet ble tatt av funksjon.  

 
Vedtak: En bør sende anmodning til Tore F om status.  

 
 
3) Årsberetning 

Leder leste opp og gjennomgikk årsberetningen. 

Har fått gode tilbakemeldinger på de dokumenter som har blitt scannet inn og gjort tilgjengelig på web. 

 
Vedtak: Årsberetning vedtatt. 

 
 

4) Regnskap for 2009 

Kasserer gjennomgikk regnskap som var revidert og godkjent av revisor Bjørn Geirr Harsson den 15. februar 

2010. Årsresultatet for 2009 kom nesten ut i null, med et lite positivt resultat på kr. 182,- og vi hadde ved 

årsskifte kr. 161 420,- på konto. Reiseutgiftene var halvparten av 2008, kost og oppholdsutgifter nesten det 

samme, mens utgiftene til Dr. Holms var ca. kr. 10 000,- dyrere. Renteinntektene var halvparten av 2008, til 

tross av at det meste av driftskontoen ble ført over til kapitalkonto. 
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De fleste innbetalingene for 2009 var ok denne gangen. Dette skyldes mest sannsynligvis innføring av “KID- 

nr”, da kun en håndfull manglet informasjon. Det ble nevnt at regnskapet fra forhenværende kasserer var 

satt opp på en enkel måte med kommentarer og det hele, ref. Gunnar Ø. 

 
Vedtak: Regnskap godkjent. 

 
 
5) Forslag til budsjett for 2011 

Kasserer gjennomgikk budsjett for 2011.  

 
Vedtak: Budsjett godkjent. 

 
 
6) Avstemning om statuttene for Nasjonal komité for IUGG 

 
Bakgrunn: 

Nasjonalkomitéen for IUGG (International Union for Geodesi and Geophysics) har de senere årene endret seg 

ved at Geodesi har blitt en likestilt vitenskapsgren og ved at Cryosphere-forskning har blitt inkludert. Dette 

har ført til et behov for statuttendringer.   

 
Bjørn Geirr Harsson utarbeidet allerede i 2009 et forslag til forandring av statuttene for den nasjonale IUGG 

komiteen, hvor dette forslaget ble i vår sendt ut på en kommentarrunde i Nasjonalkomitéen og styret i NGF. 

Endelig forslag til nye statuetter ble deretter lagt ut til avstemning blant NGFs medlemmer. Det var mulig å 

stemme direkte på NGF sine nettsider, eller ved å sende sin stemme til et av styremedlemmene. Den 

endelige fristen for å avgi stemme ble opprinnelig satt til 5. september, men ble flyttet frem til 10. september 

pga. mangelfull oppslutning.  

 
For at statuttendringene skal være gyldige må minst 1/3 av de stemmeberettigete avgi stemme, og videre må 

2/3 av disse stemme for de nye statuttene. 

 
Resultat: 

Det ble totalt avlagt 100 stemmer, dvs. 65% av våre 154 betalende medlemmer.  

99 stemmer gikk i favør av de nye statuttene, 1 stemme var blank. 

 
Kommentar: 

Bjørn Geirr Harsson har gjort en veldig stor og fin innsats. 

 
Vedtak: Valgresultatet godkjennes og de nye justerte statuetter for IUGG er tilsvarende vedtatt. 

 
 
7) Nytt fra Nasjonal komité for IUGG 

Ulf-Peter Hoppe orienterte om dette. 

 

 Statuttene for Nasjonalkomiteen oppdatert og vedtatt 

 Arbeid med å få betalt Norges medlemskontingent til IUGG: 

- Pris for deltagelse i IUGG er 8650 US $ 

- Meteorologisk har betalt inn medlemskap frem til og med 2009 

- NFR vil ikke betale medlemskontingent 

- Komiteen har jobbet med et brev til adm.dir. Norges forskningsråd (NFR) med CC til statssekretær i 

kunnskapsdepartementet, men dette har ikke blitt sendt. 
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- Komiteen har sendt brev til generalsekretæren i Det Norske Videnskaps-Akademi ( DNVA) (2010-

09-14) som vil bli behandlet i september. 

 Nasjonalkomiteen ber om hjelp til å skrive “Quarennial Report for the General Assembly”: 

- Dette må sendes inn før General Assembly 27/6 – 8/7 2011. 

- Den skal inneholde 2 sider med ‘executive summary’, innholdsfortegnelse, hoveddel, referanse 

- Dette skal gjøres synlig på IUGG sin web-side 

- Rapporten fra Nasjonal Komiteen er ikke forbeholdt IUGG medlemmer, den skal kunne nås fra et 

bredt vitenskapsmiljø. 

 Neste konferanse: 

- XXV General Assembly, Melbourne, Australia 27/6 – 8/7 2011 

- Registrering og innsending av abstract har begynt 

- Webside: http://www.iugg2011.com 

 Nye IUGG prosjekter: 

- Improving Geophysical Science Link to Society during Natural Extreme Events. 

- Predicting Volcanic Ash Dispersal Combining Field, Experimental and Meteorological Data into 

Super-computational Numerical Simulations 

- Joint IUGG-ICAO working Papers: forbedring av aske-modeller og aske problematikkens 

påkjenninger for sivil luftfart i forhold til flyplasser og flysikkerhet. 

- Polar Information Comons (PIC launched at IPY Oslo Science Conference 8/6-2010. 

- FR Macedonia og Azerbaijan er nå fullverdige medlemmer I IUGG, avstemming for Cista Rica 

avsluttes 15/9-2010 (Norge stemte for). 

 

Vedtak: Tas til etterretning. 

 
 
8) Neste årsmøte 

 
Tid : 7 – 9, 14 – 16 eller 21 – 23. september 

Sted : Geilo 

Tema : Uavklart  

 
Kommentar: 

Det ble foreslått å invitere en journalist fra f.eks. Forskning.no, samt invitere en fra kunnskaps-

departementet i forhold til forskningens vilkår. Videre ble oppfordret å sende inn forslag til styret ifm 

temavalg. Det har vært litt reaksjoner på servicen til hotellet.  

 
Vedtak: Neste årsmøte blir 7 – 9. september på Geilo.  

Styret får fullmakt til å bestemme hovedtema, samt undersøke alternative hotel på Geilo i tillegg til Dr. Holms 

(som f.eks. Highland, Geilo).  Det ble bestemt å holde av Dr. Holms inntil videre. 

 
 
9) Informasjons saker 

 
a) Rekruttering: 

Det ble diskutert litt ift hvordan vi kan rekruttere flere medlemmer. En har ikke vært så aktiv på å følge opp 

dette i 2010. En mulig løsning er at alle tar et ansvar her ved å informere sine respektive institutt/bedrifter, 

samt relaterte nettverk og samarbeidspartnere, dette gjelder særlig innenfor geologi miljøene i Oslo og 

Bergen. Det ble laget en brosjyre i 2009, denne bør oppdateres og gjøres tilgjengelig på web og PDF slik at det 

er mulig å henge den opp på oppslagstavler rundt om kring samt fordeles rundt på e-post og lignende. 

http://www.iugg2011.com/
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b) Service: 

Det har vært reaksjoner på servicen til Hotellet, men den har vært noe bedre i 2010. Blant annet ble dette 

med å tilby sunn norsk frukt fremfor importert eksotisk frukt tatt til etterretning. Allikevel kan servicen bli 

enda bedre. 

 

 

Andenes 28.10.2010 

 

June Lunde (referent) 


