
   
 

NGF årsmøte 2014 

 
Tidspunkt: 17.09.2014, kl. 16:30 til 18:00 
Sted: Slottsparken Hotell, Oslo 
 
Til stede: 17 medlemmer og 2 gjester. Fra styret: leder Jón Egill Kristjánsson, nestleder Stephen 
Hudson (ref.), kasserer Jan Even Øie Nilsen. 
 
  
1. Innkalling og saksliste   
 Det var ingen kommentarer til innkallingen og sakslisten. 
 
 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten bemerkninger. 
 
 
2. Årsberetning 2013   
 Årsberetningen ble sendt med sakspapirer til medlemmer i forkant av møtet og ble presentert 

av foreningens leder på møtet. 
 
 Det var en diskusjon om deltagelse på årsmøtet etter et spørsmål om hvorfor mindre enn en 

fjerdedel [faktisk nærmere 14 %] av medlemmer var med på symposiet både i år og de siste 
årene. Diskusjonen førte ikke til noen konkrete foreslåtte tiltak, men det anses for et viktig 
problem for foreningen å ta tak i. Noen forslag og kommentarer til disse som kom opp under 
diskusjonen var: 

     a. Få en stor «kjendis» (muligens fra utenfor Norge) hvert år for å trekke folk. Det kan være 
dyrt men også effektivt. Det var også foreslått å samarbeide med et universitet for å 
arrangere symposiet når en sånn «kjendis» er ellers i Norge, men det er vanskelig siden vi 
prøver å sette tidspunkt for møtet et år i forkant. 

     b. Flytte møtetidspunktet til juni siden mange har det veldig travelt i september. Det ble 
bestemt at det nok var for sent å gjøre dette allerede for 2015, men at det kan vurderes for 
2016. 

     c. Ha parallelle sesjoner på symposiet for å gjøre det mer faglig relevant for flere forskere. En 
innvending var at dette går imot NGFs intensjon om å samle geofysikere fra forskjellige fag, 
men det skal vurderes som et prøvetiltak i framtiden. 

 
 Vedtak: Årsberetningen vedtatt.  
 
 
3. Regnskap for 2013 
 Regnskapet for 2013, som ble godkjent av revisor 23.1.2014, ble sendt med sakspapirer til 

medlemmer i forkant av møtet og ble presentert av foreningens kasserer på møtet. 
 Resultatet for 2013 var: −42 270 kroner. 
 Ved inngang til 2014 hadde foreningen en kapital på 64 316 kroner. 
  



 Det negative resultatet forklares både av lav inntekt, både pga svakere oppslutning om 
symposiet i 2013 enn forventet og lav medlemskontingent, og av høye kostnader, pga det høye 
antall inverterte deltagere på symposiet i 2013 som var en fortsettelse av en satsing for å øke 
deltagelse på symposiet. 

 
 På grunn av økningen i medlemskontingent og reduserte kostnader til symposiet i 2014, 

forventer kasserer at foreningen går cirka i balanse i 2014. Inntekter fra kontingenter økte i 2014 
med cirka 15 000 kroner og det var mindre kostnader til symposiet med færre inviterte 
deltagere. Foreningen sparte også noen penger på at antall medlemmer som får medlemskap i 
EGU/AGU dekket av foreningen gikk litt ned og at støtte til OGF/BGF er avsluttet. (Se for øvrig 
dokumentet ’kommentarer til regnskap’.) 

 
 Under diskusjon av regnskapet ble det foreslått at inviterte foredragsholdere kunne dekke sine 

egne kostnader (gjennom arbeidsgiver), spesielt nå at symposiet holdes i byene. Det var enighet 
blant deltagerne om forslaget. 

 
 Vedtak: Regnskap for 2013 vedtatt.  
  
 
4. Saker fra styret 
 
 Forslag: Videreføring av ny praksis med at årsmøtene arrangeres vekselvis i Oslo, Bergen (og 

eventuelt Tromsø). 
  Det ble spurt om ikke Trondheim skulle inkluderes også. Lederen pekte på at vi har få 

medlemmer fra Trondheim og derfor må nesten alle reise hvis møtet holdes der. Så kom et 
spørsmål om hvor mange medlemmer vi har fra Tromsø. Det var enighet om å holde 
møtene primært i Oslo og Bergen, med Tromsø som et alternativ når tema passer spesielt 
godt. Bestemmelsen påvirker ikke jubileumsåret 2017, når møtet og eventuelle andre 
aktiviteter skal være en egen sak. [Det kom ikke fram under møtet, men foreningen har 11 
medlemmer i Trondheim og 18 i Tromsø.] 

 
 Forslag: Kutte ut papirutsendelse av sirkulærer til medlemmene  
 Forslag: Kutte ut papirutsendelse av giroblanketter til betaling av årskontingenten  
  Disse to forslagene førte til en felles diskusjon. Erfaring med andre foreninger viser at det er 

best å sende ut giroblankett på papir for å unngå redusert medlemstall og det var enighet 
om at vi bør fortsette å gjøre det. 

  Som et rekrutteringstiltak ble det foreslått å sende ut informative og fristende 
«velkomstgiroer» til aktuelle geofysikere som ikke er medlemmer. Disse skulle inneholde 
info om foreningen og symposiet og bli sendt ut tidlig i året (1. kvartal). Styret skal jobbe 
videre med saken og innspill eller utkast til den er velkommen fra alle. 

  Det å bruke Avtalegiro og/eller e-faktura skal foreslås til neste kasserer. 
 
 Vedtak: 
  Årsmøtene holdes vekselvis i Oslo og Bergen, med mulighet for Tromsø når tema 

passer veldig godt. Valg av møtested i jubileumsåret 2017 skal vare en egen sak. 
 
  Sirkulærer på papir skal ikke sendes ut til medlemmer som bruker e-post. 
 
  Giroblanketter til betaling av medlemskontingent skal fortsatt sendes ut på papir. 
 
  
5. Forslag til budsjett for 2015    



 Forslag til budsjett for 2015 ble sendt med sakspapirer til medlemmer i forkant av møtet og ble 
presentert av foreningens kasserer på møtet. Det viser et forventet resultat på 1350 kroner. 

 
 Kasserer presenterte også statistikk fra 2010 – 2015 som viser økt inntekt for 2014 og 2015. 

Cirka 15 færre medlemmer valgte å få EGU/AGU dekket av NGF i 2014 enn året før, anslått å bli 
omtrent det samme i 2015. Det var flere betalende deltakere på symposiet i 2014 enn året før. 
Økningen i deltagelsesavgiften kommer pga at hotellkostnader er nå betalt gjennom NGF. 
Kostnader for inviterte til symposiet i 2014 var redusert med ca. 20 000 kroner. Denne utgiften 
antas omtrent uendret i 2015. 

 
 Det forventes nå stabil økonomi så lenge vi holde oss til 37 000 kroner i sponsing for symposiet 

(vinpakke, rabatt for pensjonister, inviterte foredrag, reisestøtte for pensjonister osv). 
 
 Per i dag har vi cirka 70 000 kroner på konto. Det ble foreslått på årsmøtet i 2013 at foreningen 

bør ha cirka 100 000 kroner i egenkapital. Medlemmene ble spurt om det er ønskelig å øke 
kapital og i så fall på hvilken måte (for eksempel ved å øke medlemsmassen, øke deltageravgift 
til symposiet, ta bort sponsing på symposiet, søke støtte osv)? Kommentarer og forslag som kom 
ut av diskusjonen inkluderte: 

 Deltagertallet minkes hvis vinpakke, aktivitet og rabatt for pensjonister tas bort. 

 Prøv å få støtte fra noen som vi har kontakt med? 

 Ikke krise med dagens kapital. 

 Jubileumsmøte bør kunne få ekstern støtte og vil føre til større kostnader. 

 Lurt å prøve å øke medlemsmassen; bruk jubileumsåret for å prøve å få til dette. 

 Involvere institusjoner for å øke medlemsmassen. 

 Nedgangen i medlemsmassen er kanskje største bekymring nå, ifølge leder. 

 Hvorfor er ikke alle geofysikere medlemmer? Må vite det for å få flere medlemmer. 

 Må regne nye kostnader for porto og rekvisita for å sende ut giro til ikke medlemmer. 
 
 Vedtak: 
  Budsjett for 2015 vedtatt 
  Budsjettene framover skal sørge for en sakte økning i kapital 
  Deltageravgift for symposiet økes ikke 
  Foreningens sponsing under symposiet (vinpakke osv) skal ikke kuttes 
  Tiltak for å øke medlemsmasse skal prøves 
  Det tas sikte på å søke støtte eksternt, spesielt for jubileumsåret 2017 
 
 
6. Valg av kasserer for 2015 –   
 Foreningen skal velge ny kasserer. Jan Even Øie Nilsen har vært kasserer i 5 år nå, og går av fra 

nyttår. Nåværende kasserer prøvde før årsmøtet å finne noen fra Bergen som vil ta over men 
klarte ikke å finne en villig kandidat. Styret ba derfor om fullmakt til å jobbe videre med saken. 
Det ble godkjent, og så fulgte en diskusjon om saken og om hvordan valget skal håndteres. 

 
 Nilsen ble bedt om å bli ett år til siden han har gjort en god jobb, men han vil ikke fortsette, som 

er forståelig etter så lang fartstid, og med tanke på at det siste året allerede var en 
overgangsperiode. 

 
 Det anses som ønskelig å ha styremedlemmer fra både Oslo, Bergen og Tromsø. Per i dag er 

leder fra Oslo og nestleder fra Tromsø, og vi har derfor prøvd å finne ny kasserer fra Bergen, 
men det ble foreslått at vi måtte muligens se også utenfor Bergen. På grunn av det store miljøet 
i Bergen synes vi ikke det bør være nødvendig. 



 
 Det ble foreslått å vurdere også geofysikere som ennå ikke er medlemmer. Det skal styret gjøre. 
 
 Det ble diskutert å holde valg ‘online’, men til slutt ga samlingen styret fullmakt til å velge ny 

kasserer før neste årsmøte. 
 
 Vedtak: Styret får fullmakt til å finne ny kasserer i løpet av høsten. 
 
  
7. 100 – års jubileum i 2017  
 Magne Lystad orienterte fra jubileumskomiteen. Komiteen jobber med planlegging for en 

jubileumsbok og et arrangement i jubileumsåret. 
 
 Jubileumsboken skal fortelle om utvikling i fagene, ikke foreningen. Den skal skrives for et bredt 

publikum men ikke for enkelt. Manuskript må være ferdig for trykking til jul 2016. Komiteen har 
tenkt at den primært skal publiseres ‘online’ med mulighet for trykking «on demand». 
Kapitteloversikt ble presentert, med forfattere til alle kapitlene. Hvert fagområde får sitt eget 
kapittel på 10 – 20 sider. 

 
 Boken skrives på norsk, men det skrives også en review artikkel om foreningen på engelsk i 

tidskriften History of Geo- and Space Sciences.  
 
 Forslag og kommentarer fra samlingen til bok og artikkel: 

 Vurdere å skrive til VGS nivå, med tanke på rekruttering til geofag. 

 Prøve å få yngre forfattere involvert, kanskje spesielt for fremtidsutsikter i fagretningene. 

 Sirkulære utkast til medlemmer. 

 Ha en review prosess. Det bringer også inn yngre geofysikere. 

 Det ble anslått at vi kunne få cirka 1000 trykte bøker for under 100 000 kroner. 

 Prøve å få ekstern støtte når vi har konkret manus klart. Tenke om å søke støtte fra NFR, 
oljeselskap, Det Norske Videnskabsakademi og spesielt institusjoner. Sponsorer vises i boka, 
noe som kan gjøre det lettere å få støtte. 

 GFI i Bergen kommer også med en bok i 2017, men skrevet av profesjonell historiker med 
en annen målgruppe. 

 
 Komiteen vurderer å jobbe sammen med Geofysisk Institutt i Bergen, som også ble stiftet i 1917, 

for å ha NGF synlig på deres arrangementer eller for å holde et fellesarrangement. Det ble 
foreslått å samarbeide også med Birkelandsenteret. Det var enighet på møtet om å prøve å få et 
fellesarrangement med Bergensmiljøet, men det kom også forslag om å ha et mer tradisjonelt 
årsmøte og symposium i tillegg. Forfattere bør oppfordres til å holde foredrag på symposiet. 

 
 
8. Innkomne saker fra medlemmene 
 Ingen saker var innmeldt på forhånd. 
 
 
9. Neste årsmøte i 2015 
 
 a) Valg av årsmøtetema  
 Følgende forslag ble fremmet på møtet: 

 100 years of Bergen School – numerisk værvarsling 

 Geofysikk og hav 



 Store naturkatastrofer, tsunami, jordskjelv, ekstremvær osv 

 Varsling generelt – tsunami, vær, jordskjelv, skred, klima osv 
 
 Vedtak: Styret velger endelig tema basert på disse forslagene. 
 
 b) Tidspunkt 
 Det ble foreslått å ha møtet litt senere på året, etter rapporteringsfristen til Forskningsrådet 1. 

oktober. Forsamlingen kom frem til midten av oktober, kanskje 14. – 15. oktober. 
 
 Vedtak: Møtet skal holdes i midten av oktober 2015. Styret velger de endelige datoene med 

hensyn til andre aktiviteter og praktiske ting med hotell osv. 
 
 c) Sted 
 
 Vedtak: Det ble vedtatt å holde møtet i Bergen. 
 
  
Informasjonssaker fra medlemmene   
 Ulf-Peter Hoppe orienterte om aktiviteter i Nasjonalkomiteen for geodesi og geofysikk, IUGG-

komiteen. 

 Ny utgave av National Committee Report er nå tilgjengelig på NGF sitt nettsted. 

 50 NGF-medlemmer har ikke valgt faggruppe. 

 Det holdes nytt valg av komité i 2015. 

 Kun 25% av norske geofysikere er medlemmer i IUGG. 

 Juni-juli 2015 IUGG General Assembly i Praha. 

 Det er planlagt å ha en kombinert scientific assembly IAPSO-IAMAS-IAGA i Cape Town i 
2017. 

 Si fra til Ulf-Peter om man ønsker å få månedlig nyhetsbrev fra IUGG. 
 
 
Tromsø, 23.9.2014 
Stephen Hudson (referent) 


