PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 15. APRIL 2010

Tid / sted:

15.04.10 kl. 10.30 - 14.30 i NVE (videokonferanse).

Tilstede:

Medlemmer:
Bioforsk
Johannes Deelstra
Glommens og Laagens Brukseierforening
Hans-Christian Udnæs
International Research Institute of Stavanger AS Åge Molversmyr
Meteorologisk institutt
Torill Engen-Skaugen
Norges geologiske undersøkelse
Bjørn Frengstad
Norges vassdrags- og energidirektorat
Morten Johnsrud/
Hege Hisdal
Norges teknisk- naturvitenskapelige univerKnut Alfredsen
sitet – Institutt for vann og miljøteknikk
Norsk institutt for vannforskning
Line Barkved
SINTEF Energiforskning AS
Lena S. Tøfte
Statkraft
Tom Andersen
Sweco Norge AS
Kjetil Sandsbråten
Universitetet for miljø og biovitenskap –
Gunnhild Riise
Institutt for plante- og miljøvitenskap
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag
Kjell Nordseth
Sekretariat:
Norges vassdrags- og energidirektorat

1.

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Følgende valg ble gjort:

2.

Anne Haugum

Ordstyrer:
Referent:

Torill Engen-Skaugen
Anne Haugum

KONSTITUERING OG VEDTAK AV SAKSLISTE
Møtet ble konstituert og saksliste godkjent.

3.

ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2009
Årsberetning for perioden årsmøtet 2009 til årsmøtet i 2010, med regnskap
for kalenderåret 2009, ble godkjent.

Det er brukt mindre midler i 2009 enn budsjettert. De største avvikene
gjelder:
a) Driftsutgifter.
Utgiftene har vært mindre enn budsjettert, da midler til engasjert
web-arbeider først påløpte fra 2010.
b) Fagmøter/studietur.
Det ble brukt betydelig mindre midler enn budsjetteret da ett av
fagmøtene ble avholdt sent i kalenderåret og vil bli belastet 2010budsjettet og gjennomføring av ett fagmøte ble utsatt til 2010.
c) Formidling og rekruttering.
Det ble forbrukt betydelig mindre enn budsjettert, da mange
aktiviteter var under planlegging i 2009 og kostnadene først vil bli
belastet i 2010.
d) Studentstøtte.
Støtten har vært mindre enn budsjettert, da det ikke har kommet
inn mange søknader til tross for økt informasjon om mulighetene.
Styrerepresentantene og NVE, som ivaretar sekretariatsfunksjonen og den
daglige driften, ble takket for en betydelig innsats i forhold til NHR.

4.

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT
Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet, som gjelder fra årsmøtet 2010 til årsmøtet 2011, ble
godkjent.
Kommentarer:
Rekruttering.
Det blir jobbet på ulike måter med rekruttering til vannfag ved medlemsinstitusjonene, bl.a. info-opplegg kombinert med pizza/øl på universiteter,
åpne dager og befaringer arrangert av firmaer/institusjoner, tilbud om
sommerjobber, presentasjon av rollemodeller.
Det kan være formålstjenlig å ta i bruk sosiale medier for å nå unge.
Det bør arbeides for en tettere kobling mellom universiteter og næringsliv.
Utdannings- og arbeidsmuligheter må synliggjøres bedre på NHRs nettsider. Det er vesentlig å nå ut med informasjon før elevene/studentene gjør
sine valg mot fag-/ yrkesspesialisering.
Internasjonalt arbeid.
Mulighet for å arbeide mot etablering av et IHP-katergori II-senter for
spørsmål knyttet til nordområde/arktis kan vurderes å tas opp igjen. Forrige
forsøk strandet av finansielle årsaker.

Budsjett 2010
Budsjett for 2010 ble vedtatt med noen endringer i forhold til styrets forslag.
Vedlagt.

5.

VALG AV STYRE
Styrevalg.
Det ble gjennomført valg på ett styremedlem og en suppleant til styret fra
årsmøtet 2010 til årsmøtet 2012 ved akklamasjon.
Styremedlem:
Knut Alfredsen, NTNU

(gjenvalg)

Suppleant:
Hans-Christian Udnæs, GLB

(gjenvalg)

Ved valget i 2011 vil valget på den ene av to styremedlemmer kun bli valgt
for en ett-årsperiode, for å komme inn i riktig syklus i forhold til vedtektene.

