PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 28. APRIL 2011

Tid / sted:

28.04.11 kl. 10.30 - 14.30 på CIENS.

Tilstede:

Medlemmer:
Bioforsk
Johannes Deelstra
Høgskolen i Telemark
Harald Klempe
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
Norsk institutt for vannforskning
Brit Lisa Skjelkvåle
Statkraft
Tom Andersen
Sweco Norge AS
Jan-Petter Magnell
Universitetet for miljø og biovitenskap –
Nils-Otto Kitterød
Institutt for plante- og miljøvitenskap
Universitetet i Oslo – Institutt for geofag
Lena M. Tallaksen

Fullmakt:

Glommens og Laagens Brukseierforening
SINTEF Energiforskning AS

Hans-Christian Udnæs
Lena S. Tøfte

Sekretariat:
Norges vassdrags- og energidirektorat

Anne Haugum

1.

VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT
Følgende valg ble gjort:

2.

Ordstyrer:
Referent:

Torill Engen-Skaugen
Anne Haugum

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

3.

ÅRSBERETNING MED REGNSKAP 2010
Årsberetning for perioden fra årsmøtet 2010 til årsmøtet i 2011, med
regnskap for kalenderåret 2010, ble godkjent.

De vesentligste avvikene mellom budsjett og regnskap gjelder:
a) Styremøter/årsmøte.
Det ble brukt mer midler enn budsjettert, da en del reiseutgifter til
møter i 2009 ble belastet 2010-regnskapet.
b) Studentstøtte.
Støtten har vært mindre enn budsjettert, da det ikke har kommet
inn mange søknader til tross for økt informasjon om mulighetene.
Det ble kommentert at økning av medlemsavgiftene bør vurderes tatt opp
på neste årsmøte.
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 2011 til årsmøtet 2012, ble
godkjent.
Kommentarer:
Det bør arbeides aktivt for å øke medlemstallet, spesielt innenfor kraftbransje og konsulentselskaper.
Rekruttering og formidling.
Medlemmene oppfordres til å melde inn kandidater som rollermodeller for
vannfag administrert av Renate-senteret (Kunnskapsdepartementet).
Aktiviteter knyttet til rekruttering og formidling, som for eksempel
rollemodeller og Viten om vann, må synliggjøres bedre på nettsidene.
Det er aktuelt for studenter ved UiO å søke NHR midler for å gjennomføre en
inspirasjonsdag rettet mot vannfagene.
NHR bør stimulere til fortsatt deltakelse på Naturfagdagene for å promotere
Juniorvannprisen.
Vannfaglig forskning.
NHR bør påpeke ovenfor Forskningsrådet at komiteen som skal arbeide
videre med geofagevalueringen som nå er i gang, må inneha vannfaglig
kompetanse.
FRIEND.
Det tas sikte på å samle norske deltakere innen FRIEND-samarbeidet til
møte med formål å styrke ”nettverket” og inspirere til videre arbeid. En
internasjonal gruppe arbeider for å distribuere informasjon om FRIENDarbeidet til de nasjonale IHP-kommiteene. Norsk pådriver i disse aktivitetene
er Lena M. Tallaksen, UiO.

Budsjett 2011
Budsjett for 2011 ble vedtatt. Vedlagt.
5.

VALG AV STYRE
Styrevalg.
Det ble gjennomført valg på leder, nestleder, ett styremedlem og en
suppleant til styret fra årsmøtet 2011 til årsmøtet 2013 og ett styremedlem
fra årsmøtet 2011 til årsmøtet 2012 ved akklamasjon.
Leder:
Torill Engen Skaugen, Meteorologisk institutt

(gjenvalg)

Nestleder:
Hege Hisdal, Norges vassdrags- og energidirektorat

(gjenvalg)

Styremedlemmer:
Johannes Deelstra, Bioforsk
Åge Molversmyr, International Research Institute
of Stavanger
Suppleant:
Bjørn Frengstad, Norges geologiske undersøkelse

(gjenvalg, til 2012)
(gjenvalg)

(gjenvalg)

Valg av valgkomité.
Følgende personer er valgt til ny valgkomité for perioden årsmøtet 2011 til
årsmøtet i 2013:
Morten Johnsrud
Synne Kleiven
Lena S. Tøfte

Norges vassdrag- og energidirektorat
Høgskolen i Telemark
SINTEF Energiforskning AS

