
 

 

Årsmøte 17. oktober 2019 
 

1. Innkalling og saksliste 

 

2. Valg av referent og 2 personer til å undertegne protokollen 

 

3. Årsberetning 2018 

Årsberetning for 2018 vil bli lest opp. 

Den vil også bli tilgjengelig på websiden til NGF. 

 

4. Regnskap for 2018 

Vedlegg 1: Regnskap  

Vedlegg 2: Kommentarer fra kasserer 

Vedlegg 3: Revisjon 

 

5. Saker fra styret 

Ingen saker fra styret 

 

6. Forslag til budsjett for 2020 

Vedlegg 4: Budsjettforslag 2020, vil bli ettersendt 

 

7. Valg av styret og revisor 

Valerie Maupin ble valgt i styret i 2015 og ønsker ikke gjenvalg. 

Øyvind Byrkjedal ble valgt i styret i 2016. 

Lars Robert Hole ble valgt i styret i 2018. 

Stephen Hudson ble valgt som revisor for foreningen i 2018 og er villig til å 

fortsette.  

 



8. Innkomne saker fra medlemmene 

Ingen saker. 

 

9. Neste årsmøte og symposium 

Vi ble kontaktet i 2017 av Norsk Havforskeres Forening som ønsket å 

diskutere muligheten for delvis felles symposium. Årsmøtet i 2018 var positiv 

til et slik en-gang samarbeid og ba styret om å holde kontakt med dem om 

mulig fremtidig felles møte. Styret i det Norsk Havforskeres Forening er 

positiv til et delvis felles symposium om høsten i 2020. For 2020, foreslår vi 

derfor et møte i oktober med tema «Hav» i samarbeid med den Norske 

Havforskeres Forening. Sted må avklares med dem, men Bergen virker et 

sannsynlig sted. 

 

10.  Informasjon fra IUGG 

Tormod Kværna, leder for IUGG nasjonalkomiteen, rapporterer om ny 

sammensetning av komiteen og planlagte aktiviteter.   

 

11.  Valg av ny nasjonal representant for IAHS 

Norsk hydrologiråd har påtatt seg ansvaret som "Valgkomité" for den 

nasjonale representanten til IAHS-IUGG. Representanten velges formelt av 

NGFs årsmøte. For tiden er det Per Stålnacke som har dette vervet, med 

Thomas Skaugen fra NVE som varamedlem. Per har bedt om avløsning og 

Thomas har sagt seg villig til å stille som ny nasjonal representant for IAHS. 


