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Første sirkulære 2018
Styret
Foreningen har fått nytt styre for 2018/2019. Avtroppende styremedlem Stephen Hudson som
har vært i styret i 4 år har blir erstattet av Øyvind Byrkjedal fra Kjeller Vindteknikk, Oslo.
Birgitte Rugaard Furevik har vært leder i 2 år og bytter plass med Valerie Maupin som har
vært nestleder. Dermed har styret konstituert seg med følgende sammensetning i 2018-2019:
Leder: Valerie Maupin, professor ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo
Nestleder: Birgitte R. Furevik, seniorforsker ved Meteorologisk Institutt, Bergen
Kasserer: Øyvind Byrkjedal, Forskningsleder på Kjeller Vindteknikk.
Vi har ikke så god geografisk spredning som tidligere siden ingen fra styret er fra Tromsø,
men til gjengjeld har NGF igjen en nordmann i styret!
Jubileum i 2017
Styret i NGF gratulerer alle medlemmer med vel overstått 100-årsjubileum i 2017. Nettsidene
har blitt oppdatert med presentasjoner og bilder fra jubileumssymposiet i Geilo. Vi har fortsatt
noen eksemplarer av jubileumsboken. Medlemmene som ikke har fått en kopi kan fortsatt
hente den ved å henvende seg til Valerie Maupin i Oslo eller Birgitte Furevik i Bergen. En
elektronisk kopi er nå også tilgjengelig på nettsiden til foreningen.
Symposium 2018
I 2018, inviterer vi til ny symposium 26.-27. september på Geofysisk Institutt i Bergen med
temaet Kommunikasjon av risiko knyttet til ekstreme hendelser. Som geofysikere, er vi ofte
konfrontert med spørsmål om hvordan vi kan bidra til best mulig faglig informasjon om
naturfarer. Dette kan være i relasjon til hendelser som jordskjelv, ras, skred, flom, eller varsler
av fare for flom, ekstrem vær osv. Kommunikasjon av risiko knyttet til mer langsiktige
hendelser som klima eller endringer i havnivå har også sine utfordringer. Hvordan bli forstått,
spesielt når det er knyttet en del usikkerhet til hva vi kan si? Hvordan møter vi den skepsisen
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mot vitenskap som en del av publikum utviser? Vi vil gjerne oppfordre medlemmene til å
komme og dele sine erfaringer om både vellykkede og mindre vellykkede
kommunikasjonsstrategier. Vi oppfordrer alle til å melde på foredrag innenfor 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.
På onsdag kveld, blir det omvisning på den Norges Nasjonale seismiske nettverk (NNSN) i
Realfagbygget til Universitetet i Bergen. NNSN er ansvarlig for lokalisering av jordskjelv i
Norge.
Skjema for årets arrangement blir omtrent som følger:
Onsdag 26. september 10:00-12:00 Årsmøtet;
12:00-13:00 Lunsj
13:00 – 17:00 Foredrag
17:30 -19:00 Visning NNSN
19:00 Festmiddag
Torsdag 27. september
08:30-12:00 Foredrag
12:00-13:00 Lunsj
13:00 – 15:30 Foredrag.
Påmelding skjer ved å fylle inn i skjemaet her. Vi sender ut faktura på registreringsavgiften på
kr. 600. Registreringsavgiften inkluderer lunsj og kaffe. Festmiddag den 26. september koster
600kr. PhD-studenter som presenterer sin forskning på symposiet er fritatt for
registreringsavgift og får festmiddagen dekket i sin helhet av foreningen. Påmeldingen er
bindende etter 15. juni. Medlemmene som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av
påmeldingsskjema bes kontakte styret. Hver enkelt må bestille overnatting selv.
Kontingent 2018
Kontingent 2018: 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.
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Andre aktiviteter
Det har blitt uttrykt ønsker om mer aktivitet i foreningen. Dette ble diskutert på styremøtet og
det er klart at styret gjerne støtter hvis medlemmer har saker de ønsker å fremme i media eller
mot politikere eller lignende. Vi oppfordrer medlemmene som ønsker å bidra til å utvide
aktivitetene til foreningen til å ta kontakt med styret.
Med vennlig hilsen
styret i NGF v/ Valerie Maupin
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