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Datainnsamling tema for årets symposium
Styret i NGF inviterer til årets symposium 19.-20. september 2016 i Tallhall på Meteorologisk
Institutt, Blindern i Oslo.
For å lettere nå ut til flere aktive geofysikere, har årsmøtesymposiet de siste år vært arrangert nær
noen av de større byer. Denne gang har vi valgt å legge symposiet til Meteorologisk Institutt, som i
år feirer 150 års jubileum. Det klimavennlige bygget «Tallhall» ble åpnet i 2011 og har instituttets
datarom i kjelleren og fine møtelokaler i øverste delen. Å ha møtet her, betyr selvsagt at tilreisende
selv må ordne med overnatting. Tallhall ligger kun 200m fra Forskningsparken T-bane stasjon slik at
tilkomsten er enkel.
Styret konstituerte seg 14. mars 2016 i Oslo, hvor tidligere leder Jón Egill Kristjánsson ga
stafettpinnen videre. Styret bestemte seg for temaet for årets symposium: Datainnsamling i
Geofysikk. Med dette tema tenker vi på ekspedisjoner i fjerne eller nære strøk, vedlikehold av lange
tidsserier, satellittmålinger, nye målinger eller alternative målemetoder eller plattformer, liten og
stor skala. All datainnsamling er forbundet med utfordringer, men gode målinger er svært viktig for
forståelse av dynamikk, prosesser og interaksjoner, for validering og utvikling av modeller og for
overvåking av viktige parametere over lang tid. Vi ser frem til mange spennende foredrag om
feltarbeid, utfordringene, prosjektene og resultatene relatert til dette tema. I tillegg til temasesjonen
vil det selvsagt også være en generell sesjon med plass til innlegg innen andre emner. Vi planlegger
også en festmiddag om kvelden første dag, og vil komme tilbake med tid og sted for denne.
Vi ønsker også i år spesielt å invitere unge forskere / stipendiater og send gjerne forslag til styret om
hvem du syns bør inviteres innen 15. juni. Reise og opphold kan dekkes av foreningen.
Styret vil fortsette å jobbe med planleggingen av symposiet, så følg med på våre nettsider ngfweb.no
som blir oppdatert fortløpende. 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
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websiden, sende e-post til kasserer, eller skrive den på giroen for årskontingenten, eventuelt i
meldingsfeltet i nettbanken.
Skjema for årets arrangement blir omtrent som følger:
Mandag 19. september
kl 10:00 – 15:30 Foredrag med lunsj- og kaffepauser
15:30 Årsmøte
19:00 Festmiddag (sted og nøyaktig tid ikke fastsatt)
Tirsdag 20. september
09:00 – 15:30 Foredrag med lunsj- og kaffepauser
15:30 Avslutning
Årsmøtet blir altså avholdt mandag 19. september i år.
Påmelding. Alle – også foredragsholdere – må melde seg på. Påmelding innen 15. juni på epost eller
via brev til kasserer. Oppgi ankomsttid, avreisetid og navn på deltager(e), samt måltider. Prisen for de
to symposiedagene vil beløpe seg til 600 kr for de som bare skal delta på dagtid, og 1200 for de som
også skal delta på festmiddag. Dette inkluderer lunsj og kaffepauser de to dagene. Ta gjerne med
ektefelle/samboer. Deltakerne ordner selv med overnatting.
Kontingent 2016 (giro vil bli tilsendt i posten): Årskontingenten er kr 400,-. 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 2017. Likevel oppfordres medlemmer som kan få dekket EGU-/AGUmedlemskap via jobben til å gjøre dette. Se ngfweb.no under medlemskap for praktisk informasjon
om dette.
Neste år har NGF 100 års jubileum, og jubileumsmøtet blir holdt på Geilo 20. – 22. september 2017.
Så merk av i kalenderen allerede i dag. En komité er i gang med forberedelsene, blant annet et
spennende bokprosjekt. Styret mottar gjerne gode forslag til hvordan vi kan få til en storslått
markering og det blir selvsagt også en sak på årsmøtet.
Vi sees i Oslo i september!
Med vennlig hilsen
styret i NGF v/ Birgitte Furevik
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