
        
 
 
VEDTEKTER FOR NORSK HYDROLOGIRÅD (NHR) 
 
NHR ble stiftet 9. mai 1995 ved et konstituerende møte med deltakere fra norske institusjoner med 
arbeidsoppgaver innen hydrologi1. 16. juli 2012 ble NHR registrert i Brønnøysundregistrene med 
organisasjonsnr. 998556066. Vedtektene er senest endret på årsmøtet av 4. april 2014. 
 
 
Formål 
 
NHR har som formål å bidra til bedre forvaltning og en bærekraftig utvikling av landets 
vannressurser. NHR skal bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi. NHR skal bidra til å 
samordne flerinstitusjonell deltakelse i nordiske og andre internasjonale hydrologiske programmer. 
  
 
Oppgaver 
 
1. NHR skal fremme hensiktsmessig samarbeid og arbeidsdeling mellom norske institusjoner som 
arbeider innen hydrologi. 
 
2. NHR skal bidra til at data og kunnskap om hydrologi formidles og gjøres tilgjengelig og utnyttes 
praktisk for bruk og vern av vannressurser. Informasjonsvirksomheten omfatter publikasjoner, 
seminarer, symposier, kurs og konferanser.  
 
Styret har ansvaret for at det blir arrangert 2-4 fagmøter på varierende møtesteder i løpet av 
perioden. I enkelt saker kan både styret og rådet nedsette arbeidsgrupper og forestå utredninger. 
 
3. NHR skal spesielt bidra til å samordne flerinstitusjonell deltakelse i nordiske programmer, 
WMOs hydrologiprogrammer og UNESCOs International Hydrological Programme (IHP), der 
NHR er norsk IHP-komité, samt relevante EU-programmer. NHR skal formidle kontakt vedrørende 
internasjonal hydrologi av interesse for norske institusjoner. 
 
4. NHR skal fremme hydrologisk forskning, utdanning og informasjon i samarbeid med Norges 
forskningsråd og andre. NHR skal ta initiativ til og gi faglig råd ved gjennomføring av tverrfaglige 
og flerinstitusjonelle vannforskningsprogrammer. 
 
 
Sammensetning, arbeidsordning og årsmøte 
 
5. NHR er et samarbeidsorgan som er åpent for alle norske institusjoner, organisasjoner, 
myndigheter og foretak med arbeidsoppgaver innen hydrologi. Arbeidsoppgavene kan være av 
vitenskapelig, undervisningsmessig, operativ eller forvaltningsmessig art. 
  
6. NHR består av en representant for hver medlemsinstitusjon. Representanten samt en 
vararepresentant oppnevnes av den enkelte medlemsinstitusjon for 2 år av gangen. 
 
7. Alle rådets medlemmer innkalles til årsmøtet. Årsmøtet kan gjøre vedtak med vanlig flertall 



blant de frammøtte. Stemmer kan avgis ved skriftlig fullmakt. Hvis stemmetallet er likt, avgjør 
styrelederens stemme. 
 
8. Rådets ordinære årsmøte holdes senest 1. mai. Styreleder er ansvarlig for innkalling. Til 
behandling er årsberetning, årsregnskap, budsjett, eventuell endring av vedtekter, medlems-
kontigent, valg av styre og valgkomité. Valgkomitéen skal bestå av tre personer. Valgkomitéen skal 
innstille til styre og to personer som skal revidere regnskapet. Sakspapirer må utsendes minst 14 
dager før årsmøtet. 
 
 
Styret 
 
9. Styret velges av rådet og skal bestå av styreleder, nestleder og fem styremedlemmer. Minst to av 
styrets medlemmer skal til enhver tid representere statlige institusjoner. For den aktuelle 2-års-
periode velges styreleder, nestleder og 2 (3) styremedlemmer. De øvrige styremedlemmene velges 
også for en 2-årsperiode. Dette valget foretas ved det mellomliggende årsmøtet i 2-årsperioden. For 
styremedlemmer som går ut av rådet, må det foretas suppleringsvalg for gjenværende del av 
medlemmets 2-årsperiode. Styret må velges fra representanter eller vararepresentanter i rådet, men 
slik at ikke to representanter fra samme institusjon velges til styret.  
 
10. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er til stede og gjør vedtak 
med vanlig flertall. Hvis stemmetallet er likt, avgjør styrelederens stemme. 
 
 
Finansiering 
 
11. NHRs virksomhet finansieres av medlemsavgifter som vedtas sammen med det årlige 
arbeidsprogrammet med budsjett. Hovedregelen er at  NHRs arrangementer og andre tiltak skal 
være selvfinansierte. 
 
 
Vedtektsendringer 
 
12. Forslag om vedtektsendringer skal sendes skriftlig til styret 1 måned før årsmøtet. Styret 
legger innkomne forslag fram for rådet sammen med styrets skriftlige innstilling.  

 
Det kan kreves ekstraordinært årsmøte av styret eller når 1/3 av medlemmene ønsker det. Styret 
ved styrets leder innkaller.  
 
Endringer i vedtektene krever 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøtet. 
 
Oppløsning av NHR krever flertall fra 2/3 av medlemmene eller 2/3 flertall på to årsmøter  
(ett ordinært og ett ekstraordinært).   
 
 
Sekretariat 
 
13. NHR har et eget sekretariat med ansvar for det daglige arbeidet. 
 
1) Hydrologi er vitenskapen om vannet på og under landjordens overflate, vannets forekomst, kretsløp og fordeling i tid og rom, 
dets biologiske, kjemiske og fysiske egenskaper, og interaksjon med miljøet, medregnet levende vesener (UNESCO-WHO). 


