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Hvordan skal geofysikken bidra til å løse de store
samfunnsutfordringene?
Styret i NGF gratulerer alle medlemmer med 100-årsjubileet i år. Vi inviterer til festsymposium 20.22. september 2017 på Dr. Holms hotell, Geilo med temaet Hvordan skal geofysikken bidra til å løse
de store samfunnsutfordringene?
Geofysikken er viktigere enn noensinne. Dette vil vi markere ved å sette søkelyset på geofysikkens
rolle i de store samfunnsutfordringene: Hvordan skape et mer bærekraftig samfunn? Hva skal vi leve
av fremover? Hvordan kan vi sikre oss mot klimaendringer og andre naturfarer?
Vi oppfordrer alle til å melde på foredrag innen for årets tema, men vi vil som vanlig også ha en åpen
sesjon slik at det er mulig å melde på mer generelle foredrag. Vi setter også pris på forslag til gode
foredragsholdere som kan bidra med perspektiv på temaet. De kan gjerne komme fra andre
fagområder eller fra utlandet, men da helst fra et av våre naboland.
I anledning av 100-årsjubileet har vi utvidet symposiet slik at vi starter med lunsj onsdag og holder på
til lunsj fredag. Årsmøtet blir avholdt før middag første dagen. Torsdag blir det blant annet
boklansering og festmiddag. Fredag avslutter vi symposiet med en uformell lunsj på Prestholtseter og
for de sprekeste også en fjelltur om været tillater det.
Skjema for årets arrangement blir omtrent som følger:
Onsdag 20. september
12:00 Lunsj
13:00 – 17:00 Foredrag
17:00 Årsmøte

Torsdag 21. september
08:30 Foredrag
11:00 Boklansering
12:00 Lunsj
13:00 – 17:00 Foredrag
19:00 Festmiddag

Fredag 22. september
09:00 – 11:00 Foredrag
12:30 Buss til Prestholtseter
med lunsj
Ca 14:00 Buss returnerer til
Geilo stasjon

Påmelding skjer ved å fylle inn i skjemaet her. Vi sender ut faktura på registreringsavgiften på kr. 500
og reserverer rom i henhold til påmeldingene. Betaling gjøres av den enkelte ved avreise. Bemerk at
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påmeldingen er bindende etter 1. juni. Etter dette kan ikke hotellet avbestilles. NGF har ikke økonomi
til å dekke hotellrom for folk som ikke møter opp.
Kontingent 2017: Vi oppfordrer medlemmene til å betale kontingenten nå, slik at vi sparer
giroutsendelse på papir. Årskontingenten er kr 400,-. Betal gjerne via nettbank, men husk da å påføre
navn på medlem i kommentarfeltet. Dette er særlig viktig dersom arbeidsgiver betaler kontingenten
(send evt. forklarende e-post til kasserer). 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 Geovitenskapelige Union (EGU) eller den Amerikanske Geofysiske Union (AGU) for
etterfølgende år, altså 2018. Likevel oppfordres medlemmer som kan få dekket EGU-/AGUmedlemskap via jobben til å gjøre dette. For EGU, husk at skrive «Ja til EGU» i kommentarfeltet ved
betalingen. For AGU, se ngfweb.no under medlemskap for praktisk informasjon.
Jubileumsbok og spesialnummer i Naturen: Bokprosjektet går stort sett som planlagt. Boken blir en
interessant oversikt over utviklingen i fagfeltene og arbeidet ledes av Magnar G. Johnsen. Boken skal
være ferdig redigert i slutten av mai måned og deretter går den i trykken. Det vil være et gratis
eksemplar av boken for alle som deltar på festsymposiet og for medlemmer.
Vi er også i gang med å redigere et spesialnummer av det populærvitenskapelige tidsskriftet Naturen.
Det har til nå kommet inn 5 spennende artikler fra NGF-medlemmer til dette nummeret. Det er
fortsatt plass til en eller to artikler til i tilfelle det er noen som kan ha et manuskript klart innen
utgangen av april.
Støtte til foreningen: Det er gledelig å kunne meddele at det har vært en stor velvillighet blant
medlemmenes institusjoner til å støtte NGF. Vi har fått inn over 100 tusen kroner til trykking av
boken og til å dekke ekstrautgifter i forbindelse med årets symposium. Vi takker alle som har bidratt
så langt, og ønsker alle velkommen til Geilo i september.
Med vennlig hilsen
styret i NGF v/ Birgitte Furevik
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