Geofysiske Vekselvirkninger på Os (Bergen)
21. og 22. oktober 2015

Styret i NGF inviterer alle til årets symposium som går over to dager på
Os, utenfor Bergen. Årets spesialtema er Vekselvirkninger, f.eks. mellom
hav og atmosfære, litosfæren og klimasystemet, og så videre. Innlegg
utenfor temaet er også velkomne. Det skjer onsdag og torsdag 21. og 22.
oktober 2015, på Solstrand Hotell på Os, like utenfor Bergen.
Hotellet ligger ca. 40 minutter med bil fra både
UiB og Flesland flyplass. Styret ordner transport
fra Flesland til Solstrand onsdag morgen og
torsdag ettermiddag. Vi håper å samle mange
med interesse i temaet fra hele landet og
oppfordrer spesielt unge forskere til å delta i
symposiet!
Keynote foredrag presenteres av Trond Dokken, leder for Uni Research
Klima, og Nikolai Østgaard, leder for Birkelandsenteret for romforsking.
Unge, inviterte forskere vil også presentere sitt arbeid for å holde oss oppdaterte om den nye forskningen som skjer. Det er fortsatt plass til flere
foredrag. Meld din interesse innen 5. september for å få mulighet til å
dele resultatene dine med kollegaer i Norge. Mer info på side 2 eller på
http://www.ngfweb.no/aarsmote.html

Geofysiske Vekselvirkninger på Os (Bergen)
21. og 22. oktober 2015
Tidsplan
Onsdag 21. oktober
kl 10:00
Registrering
kl 10:30
Årsmøte (medlemmer)
kl 12:00
Lunsj og registrering
kl 13:00
Innledning ved leder
kl 13:15
Keynote Trond Dokken
kl 13:45
Keynote Nikolai Østgaard
kl 14:15
Foredrag (ca. 4)
kl 15:35
Kaffe/te/kake
kl 16:00
Foredrag (ca. 7)
kl 19:00
Apéritif
kl 20:00
Festmiddag

Torsdag 22. oktober
kl 09:00
Foredrag (ca. 3)
kl 10:00
Kaffe/te/frukt
kl 10:30
Foredrag (ca. 3)
kl 11:30
Lunsj og bilde
kl 13:30
Foredrag (ca. 5)
kl 15:10
Kaffe/te/kake
kl 15:40
Foredrag (ca. 4)
kl 17:00
Avslutning

Påmelding og avgift
Alle må melde seg på. Påmeldingsfrist er 5. september. Påmelding ved å
sende en e-post til kasserer Stephen Hudson (hudson@npolar.no). Skriv
navn på deltager(e), organisasjon (evt. pensjonist) og enten full deltagelse
eller hvilke dager og måltider du skal være med på.
Betaling går gjennom NGFs kasserer og avgiften inkluderer møteavgift samt
evt. overnatting og måltider. Full deltagelse for disse to symposiedagene,
med overnatting, er kr 2950 for ordinære deltakere og 2450 for pensjonister.
I tillegg tar hotellet kr 250 i tillegg for enkeltrom. Vi åpner for kortere deltagelse eller full deltagelse uten overnatting. Overnatting koster kr 1150 (inkl.
frokost); deltagelse koster 650 per dag (inkl. lunsj); festmiddag koster 650 (så
blir full deltagelse uten overnatting 1950 [1300 for pensjonister]). Ledsagere
betaler det samme som pensjonister.
Vi ses på Os i oktober!
Med vennlig hilsen fra styret i NGF v/Jón Egill Kristjánsson
Styre:

Leder Jón Egill Kristjánsson
Universitetet i Oslo
Postboks 1022 Blindern
0315 Oslo
22 85 58 13, jegill@geo.uio.no

Nestleder Erik W. Kolstad
Uni Research Climate
Allégaten 55
5007 Bergen
55 58 24 32, erik.kolstad@uni.no

Kasserer Stephen Hudson
Norsk Polarinstitutt
Framsenteret
9296 Tromsø
77 75 05 53, hudson@npolar.no

