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1. Innkalling og saksliste  

Ingen kommentarer. 

2. Årsberetning 2015 

Sakspapirer: Årsberetning 2015( http://ngfweb.no/docs/NGF_aarsberetning_2015.pdf) 

Leder gikk gjennom årsberetning. Det ble påpekt at det blir nødvendig å utpeke en 

valgkomité neste år. 

3. Regnskap for 2015 

Sakspapirer: Revidert regnskap og Kommentarer fra kasserer 

Kasserer var ikke til stede og regnskapet ble presentert av lederen. Revisor påpekte at, 

selv om summene stemte, var noen poster vanskelig å finne i regnskapet og ønsket en 

mer detaljert regnskap neste år. Ingen kommentarer fra medlemmene om regnskapet. 

4. Saker fra styret 

Det var ingen saker fra styret utover jubileum-sakene i punkt 6. 

5. Forslag til budsjett for 2017 

Sakspapirer: Budsjettforslag 2017. Lederen gikk gjennom budsjettforslaget. I forbindelse 

med 100-års jubileum neste år, er det forventet en del ekstra utgifter. Se punkt 6. I 

denne forbindelse hadde det vært ønskelig å øke inntektene. Det ble besluttet: 

- Å purre på medlemmene som har ikke betalt kontingent. 

- Å prøve å verve nye medlemmer ved å informere om NGF i relevante institusjoner. 

- Å finne ut om det er mulig å søke om støtte til jubileum hos NFR og andre 

institusjoner. 

6. 100 – årsjubileet i 2017 

Jubileumskomitéens arbeid ble lagt fram av Magne Lystad. Alle medlemmene i komitéen 

var til stede. 100-årsjubileet blir feiret ved neste årsmøte som allerede er fastsatt til 20.-

22. september 2017. Plass er reservert på Dr. Holms hotell, Geilo. Det ble nevnt at 

hotellet kanskje har gått konkurs, men dette ble avkreftet. Det ble diskutert om en 

utstilling på Teknisk Museum eller Vitensenteret burde planlegges. Styret vil se på 

http://ngfweb.no/docs/NGF_aarsberetning_2015.pdf


muligheten, men det vurderes umiddelbart som en for stor arbeidsbelastning for 

foreningen.  

 

Bokprosjektet v/Magnar Johnsen 

Jubileumsboken om geofysikkens utvikling i det siste 100 år er godt i gang og en detaljert 

redegjørelse for statusen ble gitt av Magnar Johnsen. Boken deles inn i 7 kapitler etter 

foreningens forskjellige fagområder. Bidrag fra alle forfattere, tilsvarende 130 sider, har 

blitt mottatt, med et unntak. Arbeidet med finjustering, henting av eventuelt copyright 

og typesetting vil gå utover høsten. Magnar Johnsen etterlyser flere illustrasjoner og 

medlemmene som har eller vet om illustrasjoner som kan være av interesse for boken 

kan ta kontakt med ham. Vi trenger også noen som kan lese korrektur. 

 

Det er sannsynlig at boken skal kunne foreligge i form av PDF før jul slik at 

trykking/bestilling kan skje i starten av 2017. Vi diskuterte forskjellige alternativer for 

trykking, b.l.a. Print on demand (lulu.com) eller et norsk trykkeri http://nordisktrykk.no/. 

Boken skal bli tilgjengelig i arkivet til NGF og vi bør også planlegge lansering av boken ifm 

neste årsmøte på Geilo. Vi må søke sponsorer for boken. 

 

Særhefte av «Naturen»  

Et hefte (nr 4/2017) av bladet «Naturen», som blir utgitt 6 ganger i året av UiB, skal vies 

til artikler skrevet i anledning jubileum til NGF. Bladet skal inneholde 6 til 8 artikler som 

skal skrives for elever fra ungdomsskole/videregåendeskole og allmenheten ellers som 

målgruppe, og som skal derfor helst være spennende og rikt illustrerte. To tidligere 

eksemplarer av bladet ble sirkulert til gjennomsyn. Vi skal spørre representantene fra 

foreninger under IUGG om sirkulere informasjon, for å få bidrag. Liste over forfattere må 

være klar ca 15. oktober og manuskriptene omkring 1. februar 2017. Bladet skal gis ut før 

jubileet 20. september 2017. Medlemmene hadde ingen innsigelse mot dette prosjektet. 

 

Tema og fagkomité for symposiet 

Forslag til tema for jubileumssymposium, «Hvordan geofysikken møter de store 

samfunnsutfordringene», ble enstemmig vedtatt. Der er ønskelig med en komité for å 

arbeide med programmet og passe på at alle fagfeltene er representert. Foreløpig i 

komité:  

- Tore Furevik 

- Jan Even Øie Nilsen 

- Valérie Maupin (eller noen hun kontakter) 

Blant de som kunne inviteres til å holde foredrag ble Bjørn Ragnar Pettersen og Pål 

Brekke nevnt. 

 

7. Innkomne saker fra medlemmene 

http://nordisktrykk.no/


Norske medlemmer av International Association of Seismology and Physics of the Earth's 

Interior (IASPEI) og International Association of Geomagnetism and Aeronomy (IAGA) 

vurderer å søke om å organisere en felles konferanse i Norge i 2021. Saken ble lagt fram 

av Tormod Kværna. Ingen var negativ til å støtte en slik søknad. Det ble likevel gjort klart 

at foreningen kan ikke påta seg å stå for søknaden eller ha økonomisk ansvar. 

 

8. Neste årsmøte 

Neste årsmøte blir i forbindelse med 100-årsjubileet som allerede er fastsatt til 20.-22. 

september 2017. Plass er reservert på Dr. Holms hotell, Geilo.  


