Mai 2019

Andre sirkulære 2019
Kontingent 2019
Kasserer Øyvind Byrkjedal har sendt faktura for betaling av kontingent 2019 til alle medlemmene den
2. mai. Har du ikke fått eposten, ta kontakt med ham (oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no) snarest.
Ellers følg instruksjonene på regningen for betaling!

Symposium 2019:
Som tidligere annonsert, inviterer vi til symposium 16.-17. oktober. Tema blir «Vann» og vi skal være
på NVE (Norges Vann og Energi Direktoratet) i Oslo. Vi har fått flere spennende foredrag av inviterte
foredragsholdere:
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
Prof. Helen French, NMBU

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
om grunnvann

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. Oppfordr gjerne kollegaene til å melde
foredrag selv om de ikke er medlemmer i foreningen. Frist for påmelding av foredrag er 16. august slik
at styret kan lage et program i god tid. Frist for påmelding til selve symposiet er noe senere: 30.
september. Vi minner at årsmøtet i 2018 har vedtatt at symposiet kan bli avlyst om det blir færre enn
10 påmeldte foredrag innen fristen, noe som er veldig usannsynlig i år!
På onsdag kveld, blir det omvisning på flomvarsel rommet på NVE (med forebehold at det ikke er flom
den dagen!).
Styre:

Valerie Maupin
Universitetet i Oslo
Institutt for Geofag
Postboks 1047, Blindern, 0316 Oslo
228 55 756
valerie.maupin@geo.uio.no

Lars Robert Hole
Meteorologisk Institutt
Allégaten 70
5007 Bergen
917 69 141
lrh@met.no

Øyvind Byrkjedal
Kjeller Vindteknikk as
Gunnar Randers vei 24
Postboks 122, 2027 Kjeller
480 99 530
Oyvind.byrkjedal@vindteknikk.no

Skjema for årets arrangement blir omtrent som følger:
Onsdag 16. oktober
10:00 - 12:00 Foredrag
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 17:00 Foredrag
17:00 - 18:00 Visning flomvarsel
19:00: Festmiddag
Torsdag 17. oktober
09:00 - 10:00 Årsmøtet
10:30 - 12:00 Foredrag
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 15:30 Foredrag

Påmelding skjer ved å fylle inn i skjemaet her. Skal du bare høre på foredrag og ikke ha lunsj eller
middag, er det gratis, men vi vil gjerne at du melder deg allikevel. Ellers er registreringsavgiften
200NOK per dag og festmiddagen koster 800NOK. Vi sender informasjon om innbetaling senere. PhDstudenter som presenterer sin forskning på symposiet er fritatt for registreringsavgift og får middagen
dekket av foreningen i sin helhet. Påmeldingen er bindende etter 30. september. Medlemmene som
av ulike årsaker ikke kan benytte seg av påmeldingsskjema bes kontakte styret. Hver enkelt som
trenger det må bestille overnatting selv.

Med vennlig hilsen
styret i NGF v/ Valerie Maupin
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