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Vekselvirkninger på årets symposium 
 
Styret i NGF inviterer til årets symposium som finner sted onsdag 21. til torsdag 22. oktober 2015 
på Solstrand Hotell i Os utenfor Bergen. 
 
Vi fortsetter forsøksordningen med å holde symposiene i de store byene der de fleste av foreningens 
medlemmer bor og arbeider. Årets symposium holdes i Os, like utenfor Bergen, i praktfulle omgivelser på 
staselige Solstrand hotell.  
 
Det har vist seg at september er en meget travel måned for mange av våre medlemmer, og vi følger 
derfor opp vedtaket fra fjorårets årsmøte med å holde symposiet i oktober. Som i fjor vil symposiet gå 
over to dager, onsdag – torsdag, slik at tilreisende kan klare seg med én overnatting. I tillegg til våre 
trofaste årsmøtegjester som vi gleder oss til å treffe igjen, håper og tror vi at mange passive medlemmer 
vil komme når vi nå holder møtet i Bergensområdet. Og, at de da gjerne tar med seg en kollega eller en 
student som ikke har vært på NGF-symposium tidligere. 
 
Basert på forslagene på fjorårets årsmøte har styret valgt Vekselvirkninger som hovedtema, men foredrag 
utenfor dette temaet er også hjertelig velkomne. Med vekselvirkninger tenker vi på f.eks. vekselvirkninger 
mellom hav og atmosfære, mellom dyphavet og blandingslaget i havet, mellom øvre og nedre deler av 
atmosfæren, mellom litosfæren og klimasystemet (vulkanutbrudd), mellom kryosfæren og klimasystemet 
(smeltende breer, havis) eller mellom biosfæren og klimasystemet (vegetasjonsendringer), osv. Det blir 
ofte hevdet at det er på grenseflatene mellom fagene at de uløste vitenskapelige problemene ligger. Vi 
ønsker derfor med årets temavalg å stimulere til økt vitenskapelig samspill mellom forskere fra ulike 
fagfelt.  
 
Vi ønsker også i år spesielt å invitere en ung forsker / stipendiat fra hvert av våre universiteter. Reise og 
opphold blir betalt av foreningen. Hvert universitet vil få tilsendt invitasjon, men send gjerne forslag til 
styret på unge forskere som du syns bør inviteres til symposiet.  
 
Forslag til foredrag og aktuelle unge forskere/stipendiater sendes styret innen 30. juni.  
 
Styret vil fortsette å jobbe med planleggingen av symposiet, så følg med på våre nettsider ngfweb.no som 
vil bli løpende oppdatert. I tillegg til informasjon om foreningens virke, er dette også nettstedet til 
nasjonalkomiteen for IUGG. I den sammenheng ønsker vi også i år å oppfordre medlemmene til å 
registrere sin fagtilhørighet. Dette kan gjøres ved å oppdatere medlemsinfo på websiden, sende e-post til 
kasserer, eller skrive den på vedlagte giro, eventuelt i meldingsfeltet i nettbanken. 
 
 

http://ngfweb.no/
http://www.solstrand.com/
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Dagsorden for arrangementet ventes å bli omtrent som følger:  
 
Onsdag 21. oktober 
kl 10:00        Registrering + kaffe/te/frukt 
kl 10:30    Åpning ved leder 
kl 10:40         Foredrag, inkl. 1 ‘keynote’ (ca. 3)  
kl 12:00         Lunsj 
Kl 13:00         Foredrag (ca. 6) 
kl 15:00         Kaffe/te/kake 
kl 15:30         Foredrag (ca. 2) 
kl 16:10         Pause 
kl 16:30         Årsmøte 
kl 19:00         Apéritif 
kl 20:00         Festmiddag 

Torsdag 22. oktober 
kl 09:00        Foredrag inkl. 1 ‘keynote’ (ca. 2) 
kl 10:00        Kaffe/te/frukt 
kl 10:30        Foredrag (ca. 3) 
kl 11:30        Bilde og lunsj  
kl 13:00        Foredrag (ca. 6) 
kl 15:00        Kaffe/te/kake 
kl 15:30        Foredrag (ca. 3) 
kl 16:30        Avslutning  
 
 
 

 
Årsmøtet blir i år avholdt onsdag 21. oktober.  
 
Påmelding. Alle – også foredragsholdere – må melde seg på. Påmelding innen 15. juli kan gjøres via 
foreningens nettsider, men e-post, faks eller post kan også benyttes. Oppgi ankomsttid, avreisetid og 
navn på deltager(e), samt måltider.  
I år som i fjor vil all betaling gå gjennom foreningens kasserer, og deltageravgiften inkluderer derfor 
kostnader som før ble betalt direkte til hotellet. Full deltagelse for de to symposiedagene, med 
hotellovernatting, vil beløpe seg på 2950,- for ordinære deltakere. Hotelloppholdet koster kr. 1150,- pr 
person pr døgn (inkl. frokost). Vi åpner også for kortere deltagelse, og disse kostnadene fordeler seg på kr 
650,- per dag for dagpakke med lunsj, og 650,- for deltagelse på festmiddag. Dvs. 1950,- for full deltagelse 
utenom hotellovernatting. Ta gjerne med ektefelle/samboer. Pensjonister, så vel som alle ledsagere, 
betaler, utover hotell, kun for kost, med 1300,-.  
 
Kontingent 2015 (giro vil bli tilsendt i posten): Årskontingenten er som i fjor kr 400,- for alle medlemmer. 
Betal gjerne via nettbank; husk da å påføre navn på medlem i de tilfeller hvor nettbank blir benyttet, og 
alltid dersom arbeidsgiver betaler for kontingenten (send forklarende e-post til kasserer i dette tilfelle). 
Det sikrer at innbetalingen blir korrekt registrert. Kontonummeret er: 0539.58.23223.  
 
EGU/AGU: For dem som ønsker det inkluderer medlemskapet i NGF også medlemskap i enten den 
Europeiske Geovitenskapelig Union (EGU) eller den Amerikanske Geofysiske Union (AGU) for 
etterfølgende år, altså 2016. Likevel oppfordres medlemmer som kan få dekket EGU/AGU medlemskap 
via jobben til å gjøre dette. Det er kun EGU som tillater felles innmelding mens AGU krever at hvert enkelt 
medlem melder seg inn. De som ønsker AGU medlemskap må derfor selv sørge for dette, og vil deretter 
få refundert beløpet av NGF mot betalingskvittering. Når det gjelder EGU-medlemskap, kan dette 
fremdeles krysses av på vedlagte giro, men siden denne informasjonen nødvendigvis ikke når frem til 
kasserer (alt etter hvordan betalingen utføres) anbefales det å gå inn på foreningens hjemmeside: klikk 
på ”medlemskap” og deretter linken som fører til oppdatering av medlemsinfo. Alternativt, send en e-
post/brev til kasserer. Det vil ikke bli foretatt noen form for sporing av ønske om EGU/AGU. 
 
Vi ses på Solstrand i oktober!       
 
Med vennlig hilsen fra styret i NGF v/Jón Egill Kristjánsson                                             


