PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 23. APRIL 2009

Tid / sted:

23.04.09 kl. 10.30 - 14.30 i NVE.

Tilstede:

Medlemmer:
Bioforsk
BKK Produksjon AS
Glommens og Laagens Brukseierforening
International Centre for Hydropower
Jernbaneverket
Meteorologisk institutt
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet – Institutt for vann og miljøteknikk
Statkraft
SWECO Norge AS
Universitetet for miljø og biovitenskap –
Institutt for plante- og miljøvitenskap
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag
Sekretariat:
Norges vassdrags- og energidirektorat

1.

Tom Andersen
Kjetil Sandsbråten
Gunnhild Riise
Kjell Nordseth
Anne Haugum

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Følgende valg ble gjort:

2.

Johannes Deelstra
Ingvill Stenseth
Hans-Christian Udnæs
Pål Mellquist
Steinar Myrabø
Torill Engen-Skaugen
Morten Johnsrud/
Hege Hisdal
Sveinn Thorolfsson

Ordstyrer:
Referent:

Morten Johnsrud
Anne Haugum

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

3.

ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2008
Årsberetning for perioden årsmøtet 2008 til årsmøtet i 2009, med regnskap
for kalenderåret 2008, ble godkjent.

Det er brukt mindre midler i 2008 enn budsjettert. De største avvikene
gjelder:
a) Fagmøter/studietur.
Posten var underbudsjettert, da deltakelsen og den eksterne støtten
til konferansen ”Hydrology in the Arctic Climate” i Longyearbyen ble
mer omfattende enn forventet.
b) 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 betydelige innsats i forhold til NHR.

4.

ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT FOR 2008
Arbeidsprogram
Arbeidsprogrammet, som gjelder fra årsmøtet 2009 til årsmøtet 2010, ble
godkjent.
Kommentarer:
Rekruttering.
Medlemsinstitusjonene må i større grad trekkes med i arbeidet for
rekruttering til vannfag.
Det er viktig å rette seg både mot elever og lærere. Det er vesentlig å nå ut
med informasjon før elevene/studentene gjør sine valg mot fag-/ yrkesspesialisering.
Det bør arbeides for en tettere kobling mellom universiteter og næringsliv.
Det er viktig at framtidige arbeidsmuligheter synliggjøres. NHRs websider
må videreutvikles med tilbud til medlemsinstitusjonene til å bekjentgjøre/
markedsføre sine behov og muligheter.
For å øke deltakelsen i Juniorvannprisen, kan det vurderes med å bidra med
”gulrøtter”/belønning til lærere.
Fagmøter.
Forslag til temaer for fagmøter i tillegg til de som er omtalt i arbeidsprogrammet:
 klimaendringer/vannrelaterte skred
 urbanhydrologi.
Vannfaglig forskning.
Det bør etableres kontakt/samarbeid mellom NHRs planlagte forskerkonferanse på Lillehammer, september 2010 og Forskningsrådets
program Klima 21.
NHR kan vurdere å ha en pådriverrolle i forhold til et nasjonalt samarbeid
for samordning av dataserier, f.eks. innen meteorologi og hydrologi.
Internasjonalt arbeid.
NHRs mulighet for å komme med innspill til Nordisk Hydrologisk Program
kan utnyttes.

NHRs eventuelle rolle som en samordnende instans i forhold til
internasjonalt engasjement/bistand innenfor hydrologi ble tatt opp.

Budsjett 2009
Budsjett for 2009 ble vedtatt. Vedlagt.
Det ble foreslått at styret kan vurdere å endre vedtektene slik at
formuleringen om at NHRs arrangementer og andre tiltak som regel skal
være selvfinansierende, blir fjernet.

Medlemsavgift
Det ble vedtatt å regulere medlemsavgiften til kr 2 500,- for alle medlemsinstitusjonene fra 2010.

5.

VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ
Styrevalg.
Det ble gjennomført valg på leder, nestleder, to styremedlemmer og en
suppleant til styret fra årsmøtet 2009 til årsmøtet 2011 ved akklamasjon.
Leder:
Torill Engen Skaugen, Meteorologisk institutt

(tidl. styremedlem)

Nestleder:
Hege Hisdal, Norges vassdrags- og energidirektorat

(nyvalgt)

Styremedlemmer:
Johannes Deelstra, Bioforsk
Åge Molversmyr, International Research Institute
of Stavanger

(tidligere suppleant)
(nyvalgt)

Suppleant:
Bjørn Frengstad, Norges geologiske undersøkelse

(nyvalgt)

Morten Johnsrud, Synne Kleiven og Anne B. Christiansen ble takket for god
innsats i styret.
Valg av valgkomité.
Følgende personer er valgt til ny valgkomité for perioden årsmøtet 2009 til
årsmøtet i 2011:
Gunnhild Riise
Lena S. Tøfte
Nils Roar Sælthun

Universitetet for miljø og biovitenskap
SINTEF Energiforskning AS
Universitetet i Oslo

