
 

 

Årsmøte 27. september 2018 
 

1. Innkalling og saksliste  

 

2. Årsberetning 2017 

Årsberetning for 2017 vil bli lest opp. 

Den vil også bli tilgjengelig på websiden til NGF. 

 

3. Regnskap for 2017 

Vedlegg 1: Regnskap  

Vedlegg 2: Kommentarer fra kasserer 

Vedlegg 3: Revisjon 

 

4. Saker fra styret 

Symposiet: For at vi skal kunne informere tidlig nok medlemmene om 

programmet til symposiet, for å sikre et verdifullt program, samt for at 

styret skal kunne jobbe mer effektivt, foreslår styret å innføre en tidligere 

tidsfrist for melding av foredrag enn for påmelding til symposiet, og at 

symposiet blir holdt bare om det har blitt meldt et minimum antall foredrag 

innen tidsfristen. Vedtektene til foreningen lyder: «Foreningen skal ha et 

årlig møte til referat av utførte arbeider og drøftelser av nye. Årsmøtet 

fastsetter kontingent og foretar valg. Andre møter og arrangementer 

organiseres ved behov.» Det er derfor innenfor vedtektene å bare et 

årsmøtet og ingen symposiet. 

Forslag: innføre at det årlige symposiet blir organisert bare om et minimum 

antall foredrag er påmeldte innen en fastsatt tidsfrist. Minimum antallet og 

tidsfrist foreslås av styret og revurderes ved hvert årsmøtet. Vi foreslår at 

antallet blir 20 med tidsfrist 2 måneder i 2019. 



 

Årsmøtet: I tilfelle ingen symposiet er organisert, er det usannsynlig at 

medlemmene kommer til å reise for å delta bare på årsmøtet.  

Forslag: årsmøtet kan organiseres som en videokonferanse. 

 

Medlemsregisteret: foreningen har ingen klare regler for når medlemmer 

strykes fra medlemsliste. Styret ønsker å ha regler å støtte seg på for 

oppdatering av medlemslisten. 

Forslag: medlemmene som ikke har betalt kontingent i 3 år på rad blir 

informert om det, og stryket fra medlemslisten om de ikke responderer. 

 

5. Forslag til budsjett for 2019 

Vedlegg 4: Budsjettforslag 2019, vil bli ettersendt 

 

6. Revisor 

Bjørn Geirr Harsson ble valgt som revisor for foreningen i 2007 og ønsker å 

bli avløst. En ny revisor blir foreslått under møtet.  

 

7. Innkomne saker fra medlemmene 

Styreleder har fått følgende epost fra et medlem: 

«Hvis du ser på historien, så har det vært vanlig at NGFs leder har sittet i 2 

år. Så har nestleder overtatt lederfunksjonen. Slik har det fungert i lange 

tider. På en måten har lederen alltid hatt to år på å kunne forberede seg på 

sin periode. Kasserer har ofte fungert over flere enn to år. Kasserer trenger 

noe tid på å komme inn i kasserer-rutinene, derfor har det vært greit for 

kasserer å fortsette i sin funksjon noen år. For kassereren er det altså ikke 

tradisjoner for et visst antall år i samme posisjon.  

For å komme inn i vanlig gjenge vil det derfor være nødvendig til høsten å 

finne ny nestleder, og denne nestlederen forventes å ta ledervervet året efter 

når du går ut. NGF skiller seg fra mange andre foreninger ved at den ikke har 

egen valgkomite. Det er en av styrets oppgaver å finne frem til neste 

nestleder og eventuelt kasserer.» 

Det har ikke lykkes styret å få et nytt nestleder i fjor. Derfor har Birgitte 

Furevik tatt vervet, til tross for at hun gikk av som leder. Styret vil derfor med 

dette oppfordre medlemmer som er interesserte i å gjøre en innsats for 



foreningen til å melde seg til nestleder vervet, eventuelt nominere et annet 

medlem. Medlemmer som ikke delta på årsmøtet i år kan allikevel bli valgt 

som nestleder neste år. 

 

8. Neste årsmøte 

Vi ble kontaktet i november i fjor av Norsk Havforskeres Forening som 

ønsket å diskutere muligheten for delvis felles symposium i 2018. Siden 

tidspunkt i september passet ikke og at de hadde hatt flere møter i Bergen 

nylig, ble vi enige om å se på mulighet for samarbeid neste år. De har 

imidlertid inngått et samarbeid i februar 2019 med Norsk Økologisk 

Forening og tidligst felles symposium med oss blir dermed i 2020. 

 

For 2019, foreslår vi et møte i slutten av oktober. Vi foreslår å organisere det 

i Oslo, om ikke medlemmer i andre byer tilbyr å organisere symposiet og 

årsmøtet. 



Inntekter:
Medlemskontingent kr 50,300.00
Inntekt fra symposium og boksalg kr 24,200.00
Støtte fra institusjoner kr 65,600.00
Renteinntekter kr 610.77
SUM INNTEKTER kr 140,710.77

Utgifter:
Medlemskont. EGU/AGU 2016 kr 11,184.39
Utgifter symposium kr 76,244.00
Reisetilskudd pensjonister kr 0.00
Utgifter for styret kr 0.00
Web, papir og diverse kr 69,623.00
Porto og rekvisita kr 600.00
Bankgebyrer kr 56.25

SUM UTGIFTER kr 157,707.64

RESULTAT kr -16,996.87

Saldo pr 1/1 kr 176,912.87
Resultat kr -16,996.87
Beholdning pr 31/12 kr 159,916.00

Saldo Kapitalkonto 0520 5738365 31/12 kr 23,412.91    
Saldo Driftskonto 0539 5823223 31/12 kr 136,503.09  
Kontanter kr -              

kr 159,916.00

Regnskap for 2017 ble utført    30/5-2018 av
Stephen Hudson

Regnskap for 2017 ble godkjent     /    -2018 av
Bjørn Geirr Harsson

Regnskap for NGF 2017



Kommentarer til NGF-regnskap 2017 

Inntekter 

Foreningen hadde ved årsskiftet 123 betalende medlemmer. En av dem betalte i 2017 for både 2015, 
2016 og 2017. Tre andre betalte for 2017 i 2016 men betalte igjen i 2017 (én av disse betalte kun 300 i 
2017). Ett medlem betalte kontingenten sin to ganger. Vi fikk derfor 125,75 innbetalt kontingenter i 
2016. Dette er omtrent det samme antall medlemmer som vi hadde i 2016 da 121 betalte 
medlemskontingenten. Regnskapet reflekterer de innbetalinger som faktisk er gjort ila. 2017, som 
påvirker økonomien. Ekstra innbetalinger brukes til kontingent i 2018. 

Jubileumssymposiet hadde 38 betalende deltagere og 10 inviterte deltagere. Møteavgift dekket kaffe 
og kaffemat alle dager og lunsj på Hakkesetstølen den siste dagen. Foreningen dekte ekstra kostnader 
til festmiddagen med aperitiff og vin til maten. Symposiet ble holdt på Dr Holms Hotell på Geilo. 
Inviterte deltagere betaler ikke konferanseavgift, men de betalte egne reise- og oppholdskostnader. 
Foreningen betalte opphold til Honoria Bjerknes Hamre, som holdte et invitert foredrag om sin 
bestefar, Vilhelm Bjerknes. 

NGF har fått støtte fra Norsk Polarinstitutt (NP; ca. 600 kr) i form av brevmateriell og porto for 
giroutsendelse i år. 

Totalt fikk foreningen 125.000 kroner i støtte til jubileumsåret fra institusjoner over hele landet. 
Allerede i slutten av 2016 hadde vi fått inn 60.000 kroner fra 6 institusjoner. I 2017 kom det inn 
65.000 kroner fra 7 andre institusjoner. Disse midlene ble brukt til jubileumssymposiet, trykking av 
jubileumsboka og en spesialutgave av Naturen, som alle fikk på symposiet. Alle medlemmer får ett 
eksemplar av jubileumsboka. 

Utgifter 

Foreningen betalte 69 EGU-kontingenter for 2017. Betalingen var nesten 11.184 kr. EGU-kontingenter 
for 2017 er knyttet til betalt NGF-kontingent for 2016, men ble betalt i 2017. 

Utgifter til symposiet er detaljert i detaljregnskap. Både de inviterte foredragsholdere; styret og 
pensjonistene betalte egne reiser. En påmeldte deltager ikke kunne være med pga. sykdom. 
Foreningen måtte betale hotellet for hans bestilt opphold og mat, men han betalte foreningen etterpå. 
Se forøvrig egen deltagertabell og redegjørelse for symposiet. 

Når det gjelder utgifter til brev og porto er dette balansert mot posten «Brevmateriell og porto 1. 
sirkulære og giro, dekket av Norsk Polarinstitutt». Det var kun én brevutsendelse dette året og kun til 
de som ikke betalte en giro sendt i e-post og som ikke hadde arbeidsplass på samme sted som noen i 
styret. 

Det ble brukt 43.125 kr for å trykke 300 eksemplarer av jubileumsboka og 5.049 kr for 60 
eksemplarer av spesialutgaven av Naturen. I tillegg betalte foreningen 20.000 kr (inklusiv MVA) til UiT 
for å dekke lønnskostnader knyttet til klargjøring av jubileumsboka. 

Styremøter ble holdt uten kostnader via Skype og knyttet til andre reiseaktivitet. Andre utgifter var 
knyttet til nettsiden og bankgebyrer. 

Bemerkninger 

Foreningen kom i 2017 ut med et negativt resultat på 16.996,87 kr. Det negative resultatet skyldes at 
halvparten av jubileumsstøtte ble betalt i 2016. Til sammen hadde vi for 2016 og 2017 et positivt 
resultat på 69.041,26 kr. Foreningens økonomi har vært bra siden 2014, da kontingenten ble økt til 
400 kr. Fra årsskiftet 2013-14 til slutten av 2017, økte foreningens kapital fra 64.000 til 160.000 
kroner, som tilsvarer ca. to års omsetning. 
 

Tromsø, 31. mai 2018 

 
Stephen Hudson, Kasserer NGF  



Bjørn Geirr Harsson 

Rudslia 14 

3535 RØYSE 

Tlf:  915 63 003 

E-post: bjorn.geirr.harsson@kartverket.no 

 

 

Hole, 13. juli 2018 

 
 

Til  
NGFs styre 
ved leder Valerie Maupin 

 
 

 
 
 

Revisors rapport om NGFs regnskap for 2017 
 

Som revisor mottok jeg fra Stephen Hudson en pakke med NGFs regnskap for 
2017 til revidering, da jeg ankom Tromsø med Hurtigruten 29. juni. Pakken 
inneholdt boken med overskrift "Norsk Geofysisk Forening - Regnskap 2004 -" 

pluss kasserers perm med utskrift fra banken og diverse bilag knyttet til 
regnskapet. Den 11. juli kom jeg hjem efter ferieturen og i dag, 13. juli, har jeg 

som NGFs revisor gjennomgått innholdet i pakken og revidert regnskapet for 
2017. 
 

Jeg har kontrollert alle postene i regnskapet for 2017, og gjennomgått alle 
bankutskriftene. Min konklusjon er at regnskapet er meget ryddig og greit ført, 

så det har vært en enkel jobb å utføre revisjonen.  
 

Revisor anbefaler NGFs regnskap for 2017 godkjent.  
Regnskapet viser også at NGF er i en god økonomisk tilstand. 
 

Jeg har nu vært revisor i 11 år, så jeg foreslår at foreningen på kommende 
årsmøte velger ny revisor. 

 
 
Vennlig hilsen 

 
 

 
 

 

 
 

Kopi: kasserer Stephen Hudson 


