
  

Referat – NGF årsmøte 2013 

Dato: 19. 09. 2013 

Sted: Dr. Holms Hotell, Geilo 

Tid: kl. 16:40 – 18:00 

Til stede: 16 medlemmer.   

Fra styret: June Lunde (leder); Jón Egill Kristjánsson (nestleder; referent), Jan Even Øie Nilsen 

(kasserer) 

 

 

1. Innkalling og saksliste  

Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten. 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten bemerkninger. 

 

2. Årsberetning 2012  

Foreningens leder gjennomgikk årsberetningen. Det var ingen innvendinger, men det ble nevnt at 

opprinnelig dato for årsmøtet i 2013 var 11.-12.september. Men, foreningen ga raskt beskjed om de 

nye datoene, så denne forskyvningen var uproblematisk. 

Tidspunktet for festmiddagen ble diskutert, og det var enighet om at det er en god regel å ha årsmøtet 

samme dag som festmiddagen. 

Vedtak: Årsberetningen godkjent. 

 

3. Regnskap for 2012  

Kasserer redegjorde for regnskapet som ble godkjent av revisor 5.2.13. 

Resultatet for 2012 var: - 54 697 kroner. Noe av årsaken til dette store underskuddet er at betalingen 

av EGU-medlemsavgiften for 2011 fant sted i 2012. En annen viktig faktor er at det kun var 10 

betalende deltagere på årsmøtet i 2012. 

Det oppsto en diskusjon både om hvilken egenkapital NGF bør sikte mot, samt om hva som kan gjøres 

for å gjenopprette en balansert drift av foreningen. 



Bjørn Geirr Harsson argumenterte for at foreningen normalt bør ha en kapital som tilsvarer ca. 2 

ganger årsomsetningen, hvilket betyr ca. 100 tusen kroner. Det beløpet er omtrent likt beholdningen 

ved inngangen av 2013. 

Andre forslag og kommentarer var bl.a.: 

- Et forslag om at inviterte foredragsholdere bare får dekket opphold, ikke reise 

- Det er et gjennomgående problem at det er for få aktive, betalende forskere på møtene 

- Det er lettere å få inviterte foredragsholdere billig dersom vi holder møtene i Oslo eller Bergen 

Det kom ikke fram noen innsigelser til regnskapet. 

Vedtak: Regnskapet vedtatt. 

 

4. Forslag til budsjett for 2014  

Kasserer presenterte et budsjettforslag for 2014. Utgangspunktet er at utgiftene må ned.  

Det oppsto en lengre diskusjon om mulige tiltak for å få til dette. Følgende saker ble diskutert: 

- En økning av medlemskontingenten for alle medlemmer. 

- At pensjonistene bør betale full medlemskontingent. Dette ble støttet av flere av foreningens 

pensjonister. Samtidig ble det innvendt at pensjonistene ikke kan få dekket kontingenten av 

arbeidsgiver, slik mange yrkesaktive kan. 

- Å droppe betaling av medlemskap i EGU/AGU for dem som ønsker det. 

Diskusjonen monnet ut i to forslag som det ble stemt over:  

1) Generell økning av medlemskontingenten til 400 kroner i året for alle medlemmer. Dette 

forslaget ble enstemmig vedtatt. 

2) Å fjerne muligheten til å få EGU/AGU-medlemskap dekket av foreningen. Dette forslaget fikk 

1 stemme, mens 15 stemte i mot. 

 Vedtak: Budsjett for 2014 vedtatt med følgende tilføyelser:  

- Medlemskontingenten økes til 400 kroner i året for alle medlemmer. 

- Styret får fullmakt til å justere utgiftene slik at budsjettet går i balanse. 

 

5. Valg av styre for 2014 – 2015  

Styret fremmet følgende forslag: 

- Leder: Jón Egill Kristjánsson, UiO, Oslo 

- Nestleder: Stephen Hudson, Norsk Polarinstitutt, Tromsø 

- Kasserer: Jan Even Øie Nilsen, Nansen-senteret, Bergen (gjenvalg for 1 år) 

 

Vedtak: Forslaget til styre for 2014-2015 ble vedtatt ved akklamasjon. 

 



6. 100 – års jubileum i 2017  

Dette er en oppfølging av sak 6c under årsmøtet i 2012, der forskjellige måter å markere foreningens 

forestående 100-års jubileum i 2017 ble drøftet, og styret oppfordret til å fremme forslag til 

jubileumskomité på årsmøtet 2013.  

Styret ba om innspill fra forsamlingen til sammensetningen av komitéen. Flere av foreningens 

etablerte medlemmer sa seg umiddelbart villige til å sitte i komitéen. Dette ble tatt godt imot av styret. 

Eneste innvending som kom fram var at det var skjev kjønnsfordeling i den foreslåtte komitéen. 

Andre aspekter ved jubiléet i 2017 som ble diskutert: 

- Sted for jubileumssymposiet i 2017: Det ble foreslått å arrangere symposiet i Alta, med 

innlagt tur til Haldde-observatoriet. Ellers ble også Geilo nevnt som en mulighet, siden møtet i 

1917 jo ble arrangert på Dr. Holms hotell på Geilo.  

- Utgivelse av en jubileumsbok. Hva bør den i så fall inneholde? Hvem er målgruppen? Hvilket 

format skal den ha?  

- Det ble foreslått å skrive en artikkel om NGF i tidsskriftet «History of Geo-and Space 

Sciences», for eksempel som et destillat ut av jubileumsheftet. 

- Komitéen jobber videre med disse sakene 

 

Vedtak: Det opprettes en jubileumskomité bestående av Magnar Johansen, Alv 

Egeland, Magne Lystad, Eivind Thrane og Bjørn Geirr Harsson, for planlegging 

av jubileumsmøtet i 2017. Komiteen får fullmakt til å verve kvinnelig(e) 

medlem(mer). 

 

7. Oppfølging av saker fra 2012 

a) Samarbeid mellom NGF og regionalforeninger  

Dette er en oppfølging av sak 5a under årsmøtet i 2012, der styret ble oppfordret til å utrede 

mekanismer for samarbeid mellom OGF/BGF og NGF. 

Styret orienterte om forskjellige tanker og forslag som har dukket opp, bl.a. et forslag om at OGF og 

BGF-medlemmer får rabatt i NGF. Flere av medlemmene var skeptiske til dette, både av økonomiske 

og prinsipielle grunner. Styrene i de tre foreningene ble oppfordret til å avtale nærmere samarbeid, 

f.eks. om foredragsholdere. 

 

b) Klimavalg 2013  

Leder informerte om status for aksjonen «Klimavalg 2013» som NGF ble bedt om å delta i.  Årsmøtet 

i 2012 stemte mot å gi støtte til aksjonen. Klimavalg 2013 er en partipolitisk nøytral kampanje som har 

som hensikt å gjøre klimaproblematikken mer synlig i forbindelse med Stortingsvalget høsten 2013.  

Det ble opplyst at Klimavalg 2013 har gitt ut en folder, samt at de sto for et arrangement i Arendal i 

august 2013. 

 



c) Rekruttering til foreningen 

Leder innledet og utpekte det å få flere til å stille på årsmøtet som en hovedutfordring. Det var bred 

enighet om behovet for økt rekruttering, men ingen patentløsninger ble foreslått. 

 

 

8. Neste årsmøtesymposium  

Tema, tidspunkt og sted for symposiet i 2014 ble diskutert.  

a) Tema  

Følgende forslag ble fremmet: 

- Samarbeid mellom geofysiske institusjoner 

- Jordsystemet, bl.a. med tanke på utgivelsen av ny IPCC-rapport i 2013 

- Lange tidsserier (eventuelt slått sammen med Jordsystemet) 

b) Tidspunkt 

Det ble foreslått å ha symposiet i samme uke som inneværende år, dvs. 17.-19. september 

c) Sted 

På årsmøtet i 2012 ble det foreslått som en forsøksordning å ha symposiene vekselvis i Oslo og 

Bergen for å få opp deltagelsen. At symposiet i 2013 likevel ble holdt på Geilo skyldtes bl.a. lavere 

hotellpriser der enn i de store byene. Det oppsto en diskusjon om fordeler og ulemper med de 

forskjellige alternativene. Dessuten ble nye møtesteder foreslått og drøftet, f.eks. Hønefoss.  

Vedtak: Årsmøtesymposiet i 2014 arrangeres 17.-19. september. Styret får 

fullmakt til å ta endelig avgjørelse om møtested. Jordsystemet og lange tidsserier 

er foreslåtte temaer på symposiet. 

 

Informasjonssaker fra medlemmene 

Nytt fra Nasjonalkomitéen for IUGG  

Nestleder orienterte på vegne av lederen for den norske IUGG-komitéen Ulf-Peter Hoppe. Neste 

hovedkonferanse i IUGG vil bli holdt i Praha sommeren 2015. 

 

 

Asker, 22.9.2013 

Jón Egill Kristjánsson (referent) 

 


