Referat NGF årsmøte 2015
Dato : 2015‐10‐21
Sted : Solstrand Hotell, Os
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1. Innkalling og saksliste
Ingen kommentarer.
2. Årsberetning 2014
Sakspapirer: ‐ Årsberetning 2014 (ngfweb.no/docs/NGF_aarsberetning_2014.pdf)
Leder gikk gjennom årsberetning fra 2014 og snakket om de viktigste punktene. Ingen
kommentarer fra medlemmene.
3. Regnskap for 2014
Sakspapirer: ‐ Revidert regnskap
Kasserer gikk raskt gjennom regnskap for 2014 og viste til kommentarer fra tidligere
kasserer, Jan Even Øie Nilsen. Nye tiltak iverksatt i 2014 førte til at foreningen kom
omtrent i balanse etter et par år med større underskudd. Ingen kommentarer fra
medlemmene.
4. Saker fra styret
Lav deltagelse på symposiene og lavt antall medlemmer i forhold til antall geofysikere i
Norge, kva kan gjøres? Styret inviterer til innspill fra medlemmene.
Dette er en sak vi har diskutert før, og det er kanskje vanskelig å finne en løsning da vi
snakker kun med dem som kommer til årsmøtet. Det kom flere forslag, men ingen
konkrete vedtak ble fattet. Følgende ble diskutert:
 Hold NGF‐symposiet før/etter et større møte. Dette ble forsøkt i 2013, med
møtestart rett etter prosjektmøte i EarthClim, men vi fikk ikke flere deltagere.
 Foreningen bør vise mer engasjement gjennom hele året, ikke bare arrangere ett
møte i året. Nettsidene ser gamle ut, noe som gir inntrykk av at foreningen ikke
er aktiv; de kunne også oppdateres med nyheter gjennom året. Bruk Facebook,
eventuelt Twitter. Bli informasjonssentral for det som skjer innen geofysikk i
Norge.
 Bli bedre til å selge symposiet som et kontaktskapende møteplass for forskere og
andre aktive geofysikere.
 Inkluder fastjordsgeofysikk og hold møtet sammen med Norsk Geologisk
Forening eller Solid Earth Science Forum. En person pekte på mulige «politiske»
problemer mellom geologer og klimaforskere.
 Vær fornøyd med et mindre symposium; 20‐30 deltagere er et godt antall.
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5. Forslag til budsjett for 2016
Sakspapirer: ‐ Budsjettforslag
Kasserer presenterte oppdatert budsjett for 2015 og foreslått budsjett for 2016. Vi ser
ut til å gå i balanse også i 2015. Budsjettet for 2016 blir omtrent som i 2015, med
justeringer i deltakeravgift for symposiet ut ifra forventede kostnader. Vi forventer å
gå i balanse også i 2016. Det var foreslått av kasserer at foreningen ikke bør betale
overnatting for deltagere neste år siden vi da tar ansvar for avbestillinger og «no‐
shows». Foreningen kan likevel prøve å forhandle fram en blokkbooking for å kunne
tilby overnatting til en bedre pris.
6. Valg av styre 2016 – 2017
Nåværende leders styreperiode går ut ved årsskiftet. Et nytt styremedlem, fortrinnsvis
fra Oslo‐området, må velges.
Styret foreslår utnevnelse av en valgkomité for å ‘headhunte’ et styremedlem.
Det ble vedtatt å utnevne en valgkomité, men medlemmene var ikke ivrige til å melde
seg på komiteen. Kuvvet Atakan og Jón Egill Kristjánsson sa de kunne sitte i komiteen. I
tillegg ble Tore Furevik foreslått som en god kandidat til komiteen (han var ikke til
stede).
7. 100 – års jubiléet i 2017 – et eget arrangement eller felles arrangement med UiB?
Nils Gunnar Kvamstø, instituttleder ved Geofysisk Institutt (GFI), UiB orienterer om
planene for 100‐års markering av Bergensskolen i meteorologi
Styret ber om innspill fra medlemmene
Kvamstø var dessverre ikke tilstede.
Magnar Johnsen oppdaterte om status til jubileumsboken. Utkast til tre kapitler er
klare; de andre er i gang. Bokprosjektet er i rute.
Det oppsto en kort diskusjon om foreningens arrangement skal holdes sammen med
GFI sitt arrangement. Det ble foreslått å få mer informasjon om hva som planlegges fra
GFIs side og så lodde stemningen hos medlemmene.
8. Innkomne saker fra medlemmene
Ingen.
9. Neste årsmøte
a) Tema
b) Tid: Styrets forslag er at møtet starter med lunsj på dag 1 og avsluttes med lunsj på
dag 2
c) Sted: Styrets forslag: Oslo
Det var enighet om å holde møtet i Oslo i 2016 og Bergen i 2017 og at styret
bestemmer tema for 2016. Noen medlemmer mente at det ville bli vanskeligere å
motivere seg til å reise til et kortere møte.
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