Årsmøte NGF 2012
Tidspunkt: 12.09.2012, kl. 17:00 til 18:15
Sted: Dr. Holms Hotell, Geilo
Fra styret: Leder June Lunde, nestleder Jón Egill Kristjánsson (referent), kasserer Jan Even
Øie Nielsen.

1. Innkalling og saksliste
Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten.
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten bemerkninger.
2. Årsberetning 2011
Årsberetningen ble lest opp av foreningens leder.
Vedtak: Årsberetningen vedtatt.
3. Regnskap for 2011
Foreningens kasserer presenterte regnskap for 2011.
Inntekter: 61 000 kr; utgifter: 54 000 kroner; resultat: 7000 kroner.; i utgiftene her
mangler EGU-kontingenten på ca. 12 000 kroner; korrigert resultat: - 5000 kroner.
Beholdning: 161 000 kroner. (Renteinntekter 4117 kroner på Kapitalkonto)
Det var ingen innvendinger til regnskapet.
Vedtak: Regnskapet vedtatt.
4. Forslag til budsjett for 2013
Kasserer presenterte budsjettet for 2013.
Sum inntekter: 68 700 kroner, derav medlemskontingent 43 700 kroner, årsmøteavgift
15 000 kroner, hvilket trolig er et overestimat (6 000 kroner i 2011)
Det oppsto en livlig diskusjon om hva som kan gjøres med den lave deltagelsen i
årsmøtene.
-

Alle medlemmer ble oppfordret til å ”snakke med kjente” i god tid før Geilosymposiene.
Det ble diskutert om og hvordan de 160 000 kroner vi har på bok for eksempel
brukes til å styrke rekrutteringen.
Det ble foreslått at i hvert fall alt over ca. 130 000 kan brukes til slike formål?
(Beholdning bør ikke falle under 2 x omsetningen).

-

Bør holde åpent muligheten til rekrutteringsutgifter, som ikke står oppført i det
foreløpige forslaget til budsjett.
Kommer tilbake til en del av disse sakene under punkt 6a.

Vedtak: Budsjett for 2013 vedtatt.
5. Oppfølging av saker fra 2011
a) Samarbeid mellom NGF og regionalforeninger
- Det var ingen representant fra OGF-styret til stede på årets møte. Hva skal vi gjøre
med dette? Gjøre det klarere for OGF/NGF at dersom de ikke kan stille på NGFmøtet fra styret, så kan de sende en god foredragsholder i stedet.
- Det kom forslag om å ha lokalavdelinger (”chapters”) av NGF rundt omkring i
landet.
- Mer spesifikt ble det diskutert om OGF og BGF bør gjøres til lokalavdelinger av
NGF? Det ble en lang diskusjon om dette, og ulike synspunkter kom fram.
Vedtak: Årsmøtet oppfordrer styret til å utrede mekanismer for tettere samarbeid
med OGF og BGF.
b) Internasjonal / nordisk deltagelse
Dette ble diskutert kort uten at noe vedtak ble fattet.
6. Medlemsbrev
Foreningens leder forklarte at ingen innspill hadde kommet inn til styret til fristen
15.august. Følgende saker ble fremmet av styret:
a) Hvordan styrke rekrutteringen til foreningen.
Mange idéer og forslag ble drøftet:
- Invitere de unge foredragsholderne også året etter.
- Medlemskontingenten gjøres gratis for de unge foredragsholderne
innmeldingsåret.
- Arrangere møtene vekselvis i Oslo, Bergen, Geilo, for å senke terskelen for
deltagelse hos travle forskere. Konkret ble det foreslått å arrangere møtene i 2013
og 2014 i henholdsvis Oslo og Bergen, som en prøveordning.
- Karriérekveld har vært en stor suksess i BGF, der man møter potensielle
fremtidige arbeidsgivere. Kan NGF gjøre noe lignende?
- Bedre samarbeid med BGF og OGF; be dem oppfordre sine medlemmer til å stille
på NGF-møtet.
- Medieoppmerksomhet: Styret velger ut et foredrag som man mener er av spesielt
stor allmenn interesse og lager en pressemelding i forkant av møtet; for å skape
oppmerksomhet omkring møtet og den forskningen som der blir presentert.
- Vervekampanje; premie (bortfall av møtekontingent?) for å verve 2 eller flere
deltagere til hvert års møte

Vedtak: Det foreslås å arrangere de neste 2 møtene i henholdsvis Oslo og Bergen.
b) Klimavalg 2013
- Leder redegjorde for at NGF-styret ble kontaktet av Besteforeldreaksjonen
(http://www.besteforeldreaksjonen.no) i februar 2012 angående støtte til
kampanjen Klimavalg 2013, som har til hensikt å gjøre klimaproblematikken mer
synlig i valgkampen i 2013. Aksjonen er partipolitisk nøytral.
Etter diskusjon internt i styret var NGF med på et brev til statsministeren sammen
med 27 andre organisasjoner.
Det er nå 35 organisasjoner som er involvert. Aksjonen ber nå om støtte fra
organisasjonene til å dekke faktiske utgifter til å drive arbeidet videre.

-

Forskjellige synspunkter kom fram, bl.a:
Skepsis p.g.a. uklarhet om hva pengene går til
Skepsis av prinsipielle grunner – ønsker ikke å blande foreningen opp i politikk
Foreningen må bry seg om at dens saker - i dette tilfelle klimaforskning - blir tatt
på alvor av politikern
Til slutt ble det gått til avstemning om foreningen bør gi økonomisk støtte til
aksjonen. Det ble 6 stemmer i mot og 6 stemmer for.
Vedtak: NGF gir ikke økonomisk støtte til Besteforeldreaksjonen

c) I forbindelse med det forestående 100-års jubileet i 2017 ble forskjellige forslag til
markeringer diskutert, spesielt ble jubileumsbok foreslått. Videre ble det foreslått
at årsmøtet i 2017 bør legges til en stor by i Norge, for å få større deltagelse og
mer synlighet. Det ble foreslått å lage en arbeidsgruppe på 3 personer for å følge
opp denne saken.
Vedtak: Styret anbefales å legge fram forslag til komité til årsmøtet i 2013

7. Nytt fra Nasjonal Komité for IUGG
Ulf- Petter Hoppe orienterte.
Styret ble bedt om å oppfordre folk til å velge assosiasjon (fagdisiplin) innen IUGG.
Gå inn på http://iugg.org for å få akronymene forklart.
Ingen vedtak ble fattet.
8. Neste årsmøte
Temaer / emner / aktiviteter for neste årsmøte ble diskutert. Følgende forslag kom
fram:
- Global oppvarming
- Klimatilpasning
- Forskningsstrategi/NFR

-

Karriere
Sted: Oslo?
Tid: 18.-20. september

Vedtak: Neste symposium arrangeres 18.-20. september 2013, fortrinnsvis i Oslo.
Klimaendringer blir sentralt tema

9. Informasjonssaker fra medlemmene
Ingen saker ble fremmet.

Asker, 16.3.2013
Jón Egill Kristjánsson (referent)

