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Første sirkulære 2019
Nytt fra styret:
Foreningen har fått ny nesteleder for 2019. Avtroppende styremedlem Birgitte Rugaard Furevik som
har vært leder i 2 år og nestleder i et år har blitt erstattet av Lars Robert Hole, også fra Meteorologisk
instittutt i Bergen. Dermed har styret konstituert seg med følgende sammensetning i 2019:
Leder: Valerie Maupin, professor ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo
Nestleder: Lars Robert Hole, seniorforsker ved Meteorologisk Institutt, Bergen
Kasserer: Øyvind Byrkjedal, forskningsleder på Kjeller Vindteknikk.
Vi takker Birgitte for uvurdelig innsats for foreningen. Vi har ingen fra Tromsø i styret, men til gengjeld
har NGF nå 2 nordmenn i styret!

Symposium 2019:
I 2019, inviterer vi til symposium 16.-17. oktober og tema blir «Vann», et element som er essensielt
for livet vårt på Jorda, men som er også sentralt i de fleste, hvis ikke alle, av geofysikkens grener. Da
skal vi naturligvis være på NVE (Norges Vann og Energi Direktoratet) i Oslo. Vi kommer til å sende
mer praktisk informasjon og skjema for påmelding senere, men vi vil gjerne at dere skal allerede sette
av datoene. Vi kan avsløre at flere foredragsholdere har sagt ja til å belyse temaet med spennende
foredrag:
Prof. Stephanie Werner, UiO
Prof Clint Conrad, UiO
Prof Harald Sodemann, UiB
Forsker Anita Verpe Dyrrdal, Met. Inst.
Forsker Hege Hisdal, NVE
Prof. Lena Tallaksen, UiO
Forsker Miriam Jackson, NVE

om vannets opprinnelse i Solsystemet
om vannets rolle og syklusen i Jordens mantel
om vannsyklusen i atmosfæren.
om historiske trender i nedbørintensitet
om vannutfordringer og naturbaserte løsninger
om tørke og sin påvirking av det hydrologiske kretsløp
om endringer i kryosfæren i høyfjellene

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 eller at dere oppfordrer kollegaene til å
melde foredrag selv om de ikke er medlemmer i foreningen.
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