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Første sirkulære 2008:
15. februar 2008
Til medlemmene i NGF

Ekstremt på årets Geilo-symposium
Det nye styret i NGF inviterer til årets Geilo-symposium som finner sted:
onsdag 17. til fredag 19. september 2008
på Dr Holms Hotel, Geilo.
Som hovedtema i år har vi valgt ”Ekstreme geofysiske hendelser”. Stikkord som kan sette
tankene i sving er ekstremvind, nedbør, flom, ras, bølger, stormflod, jordskjelv,
vulkanutbrudd, solstormer, og mye mer. Styret håper og tror at dette er tema som vil ha bred
appell innenfor samtlige faggrupper i foreiningen, og at vi derfor kan vente oss mange
spennende foredrag på dette symposiet. Hele andre dag vil bli satt av til hovedtemaet.
I tillegg til hovedtema vil det som vanlig også være anledning til å melde på andre typer
foredrag. Her vil vi utfordre nasjonalkomiteen for IUGG til å aktivt oppmuntre til foredrag frå
de ulike disiplinene slik at vi får frem bredden i foreningen.
Vi ønsker også å spesielt invitere en ung forsker / stipendiat fra hvert av våre seks
universitetet. Reise og opphold blir betalt av foreningen. Send derfor forslag til styret på
personer som du syns bør inviteres til årsmøtet.
Forslag til foredrag sendes styret innen 1. mai.
Rammen for arrangementet blir omtrent som følger:
Onsdag 17. september
kl 14.00
Åpning ved leder
kl 14.15 -17.00
Foredrag (ca 5 foredrag)
Kl 17.00 -19.00
NGFs indre anliggende
kl 19.30 Middag
Torsdag 18. september
kl 09.00 - 12.00
Temaforedrag (ca 7)
kl 12.00 - 13.30
Lunsj

Styre:

Leder Tore Furevik
Geofysisk Institutt, UiB
Allégaten 70
5007 BERGEN
Tlf.: 55 58 26 915140
tore.furevik@gfi.uib.no

kl 13.30 - 16.30
kl 16.30 - 18.00
kl 20.00 -

Temaforedrag (ca 7)
Diskusjon / debatt?
Festmiddag

Fredag 19. september
kl 09.00 -11.45
Foredrag (ca 7)
kl 11.45 -12.00
Avslutning
kl 12.00 -13.30
Lunsj / avreise

Nestleder Inger Hanssen-Bauer
Meteorologisk institutt
P.b. 43 Blindern
0313 OSLO
2296 3382
inger.hanssen-bauer@met.no

Kasserer June Lunde
Institutt for Fysikk
Universitetet i Tromsø
9037 TROMSØ
77645140
June.Lunde@phys.uit.no

Årsmøtet blir som vist over hold på første møtedag, onsdag 17. september kl 17. Det blir
festmiddag om kvelden torsdag 18.september.
Påmelding
Deltakeravgiften er kr 500 og betales ved fremmøte. Inviterte går gratis. Hotelloppholdet
koster med full pensjon kr 1290 pr person pr døgn i enkeltrom og kr 1090 pr person pr døgn i
dobbeltrom. Ta gjerne med ektefelle/samboer (som ikke avkreves deltageravgift). Alle –
også foredragsholdere – må melde seg på.
Påmelding innen 15. juni kan gjøres via foreningens nettsider, men e-post, faks eller post
kan også benyttes. Oppgi ankomsttid, avreisetid og antall personer.
Kontingent 2008 (giro vedlagt). Det er ingen endringer fra tidligere, det vil si at kontingenten
er kl 300 for ordinære medlem og kr 150 for pensjonister. For de som ønsker det inkluderer
medlemskapet i NGF også medlemskap i enten den Europeiske Geofysiske Union (EGU)
eller den amerikanske geofysiske union (EGU). Husk å krysse av for ønsket medlemskap.
Husk også å påføre navn på medlem i de tilfeller hvor nettbank blir benyttet, eller dersom
arbeidsgiver betaler for kontingenten. Det sparer vår kasserer for mye unødvendig
detektivarbeid.
Til sist vil vi igjen minne om våre nettsider ngfweb.no som blir løpende oppdatert. I tillegg til
informasjon om foreningens virke, er dette også nettstedet til nasjonalkomiteen for IUGG.
Håper vi ses på Geilo!
Med vennlig hilsen
styret i NGF

v/ Tore Furevik
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