Årsmelding 1999
Innledning
For første gang sendes årsrapporten til Norske havforskeres forening ut på elektronisk format. Denne
omleggingen fra papirformat medfører at årsmeldingen får en annen redaksjonell form enn tidligere.
Den sendes individuelt til medlemmer som har e-post adresse og legges dessuten ut på foreningens
nettsted www.havforsk.no.
Referat fra årsmøtet på Geilo 3.-5.11. 1999 er lagt ut på nettstedet. Der foreligger bl.a.:
- faglig program med titler og foredragsholdere.
- foreningssaker som ble behandlet.
- sammensetning av oppnevnte utvalg.
Sammendrag av årsmøtets faglige bidrag er også lagt ut på nettstedet, men som et eget
dokument.
Alle medlemmer vil i forbindelse med innkalling til nytt årsmøte bli tilskrevet og tilbudt
oversending av papirkopier dersom de ikke har tilgang på et elektronisk medium.
Det gjelder både årsmøtereferat, faglige sammendrag og årsmelding.
Et papirformat av foreliggende årsmelding fra Styret vil bli lagt fram til godkjenning for
Årsmøteforsamlingen som møter i 2000.

Styrets sammensetning
Styret har i 1999 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes):
Formann: Stig Skreslet (2001), Høgskolen i Bodø
Sekretær: Barbro Killie (2001), Nordlandsforskning
Styremedlemmer:
Torbjørn Dale, kasserer (2000) Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Vara: Tycho Anker-Nilsen (2000)
NINA
Stein Kaartvedt (1999), Universitetet i Oslo.
Vara: Michaela Aschan (1999) Norges fiskerihøgskole
Kjersti Sjøtun (2001), Havforskningsinstituttet
Vara: Harald Loeng (2001), Havforskningsinstituttet

Styrets aktiviteter
Styremøter.
Styret har kommet sammen to ganger, første gang 10.02.99 i Bodø og dernest 02.11.99 på
Geilo, dagen før årsmøtet.
Administrative oppgaver.
1. Nettsted.
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Formann og sekretær engasjerte firmaet Netguide som bisto med å etablere elektronisk
postkasse (nhf@havforsk.no) og nettsted (http://www.havforsk.no) som ble operativt 1.
mars 1999.
2. Arkiv.
Formann og sekretær mottok alt arkivmateriale som foreningen har samlet siden stiftelsen i
1949. Det ble sortert og overlatt til Arkiv i Nordland, Bodø, for betryggende arkivering.
3. Planlegging av foreningens 50-markering.
Formannen møtte de øvrige medlemmene av foreningens jubileumskomite, Egil Sakshaug
og Roald Sætre, i Trondheim for oppsetting av årsmøtets festprogram.
4. Praktisk planlegging av årsmøtet.
Tid og sted ble valgt i samråd med programlederne for MAREMI og MARRES, slik at
deltakere i Forskningsrådets avslutningsmøte for disse programmene kunne delta i
Havforskerforeningens årsmøte i de etterfølgende dagene, uten å skifte møtested, Dr
Holms Hotel, Geilo. Noen måneder i forkant av årsmøtet møtte sekretæren og styremedlem
Kjersti Sjøtun hotellets kursavdeling for praktisk planlegging av årsmøtet. Hotellet dekket
oppholdsutgiftene for dette planleggingsmøtet.
Internasjonalt samarbeid.
Formannen representerte NHF under 2nd Nordic Marine Sciences Meeting, Hirtshals 2.-4. mars
1999. I samråd med ledelsesrepresentanter for de andre nordiske foreningene ble det vedtatt å
arrangere neste møte i Trondheim i 2001 eller 2002, med Egil Sakshaug og Jon-Arne Sneli som
vertskap.
Møte med Norges forskningsråd.

Årsmøtet 1999 uttrykte ønske om etablering av en organisasjon tilsvarende Norsk
oseanografisk komite som ble lagt ned i 1986 grunnet manglende forskningsrådsstøtte. I
denne forbindelse møtte formannen Norges forskningsråds direktør og tre andre
representanter i Oslo 21. desember 1999 for å innlede en dialog om mulig samarbeid.
Årsmøtet
Innledning.
Årsmøtet ble arrangert på Dr. Holms Hotel, Geilo 3.-5. november. 93 medlemmer av 98 påmeldte
møtte. 5 av medlemmer hadde med seg følgepersoner som deltok i de festlige delene av årsmøtet. I
tillegg deltok 24 inviterte personer, fordelt på inviterte gjester, studenter med reisestipend og søkere
om medlemskap.

Hovedtema.
NHF i fortid, nåtid og framtid var valgt som gjennomgående tema for årsmøtet. Som
bakgrunnsinformasjon om fortiden fikk forsamlingen utdelt to trykksaker, om norsk oseanografis
historie fram til den 2. verdenskrig og om Norske havforskeres forening gjennom 50 år. Årsmøtets
åpningssesjon besto av inviterte bidrag som trakk linjer fra fortid til framtid, i spennet mellom
tradisjoner og nye tilnærmingsmåter i marin forskning.
Nåtiden ble i hovedsak presentert i form av medlemmenes påmeldte faglige bidrag og inviterte
innlegg fra gjester og medlemmer som representerte internasjonale forskningsorganisasjoner, store
internasjonale og nasjonale forskningsprogrammer.
Foreningens framtidsvurderinger ble innledet med bidrag fra Norges forskningsråd og
Miljøverndepartementet og videreført i en paneldebatt om forventninger, muligheter og begrensinger
knyttet til framtidens havforskning i Norge. Behandlingen ble avsluttet med en plenumsdebatt der
medlemmene uttrykte krav om at deres institusjoner må få en mer aktiv rolle i utformingen av
nasjonale strategier for havforskning.
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Faglige bidrag.
For å tillate mye tid til hovedprogram, foreningssaker og festprogram, ble faglige bidrag utelukkende
presentert som postere, men alle bidragsytere hadde tilbud om en inntil fem minutters verbal
presentasjon i plenum om posterens problemstilling og hovedresultat. Av 36 postere ble 19 presentert
på denne måten. I forkant av sesjonen ga noen uttrykk for tvil om at dette kunne bli vellykket, men i
etterkant var det mange som uttrykte at denne presentasjonsformen burde gjøres til fast regel.
Orienteringer fra Styret.
a. Lagring av foreningens arkiv.
b. Etablering av nettsted.
c. 2nd Nordic Marine Sciences Meeting, Hirtshals.

Foreningssaker.
1. Oppnevning av utvalg.
• Utvalg for innvalg av nye medlemmer.
• Valgkomite.
• Revisor.
• Utvalg for premiering av presentasjoner.
• Utvalg for utredning av æresmedlemskap i NHF.
2. Framtidig bruk av nettsted og e-postadresser.
3. Tilbud om abonnement på Sarsia.
4. Innvalg av 16 nye medlemmer:
• Andersen, Tom Einar
• Booman, Clelia
• Eikrem, Wenche
• Galloway, Trine F.
• Halvorsen, Elisabeth
• Hestvik Berge, Ingebjørg
• Johansen, Torild
• Lekve, Kyrre
• Myhre, Lars Petter
• Nøttestad, Leif
• Rapp, Hans Tore
• Stenseth, Nils Christian
• Sætre, Pål
• Vea, Jostein
• Walløe, Lars

•
5.
6.
7.
8.
9.

Wiulsrød, Rune

Resultatregnskap for 1998.
Foreløpig regnskap for 1999.
Budsjett for 2000.
Tilknytning til internasjonale organisasjoner.
Invitasjon fra Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA).

10. Utdeling av premier for faglige presentasjoner.
• Beste poster: Svein-Erik Fevolden og Pierre Galand.
• Beste plenumspresentasjon: Svein Sundby.
• Mest originale presentasjon: Hartvig Christie og Stein Fredriksen.
11. Valg.
Styremedlem Bente Edvardsen (UiO), varamedlem Kurt Tande (UiTø).
12. Valg av tid og sted for neste årsmøte.
Oslo, primo november 2000.
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Festlige markeringer av 50-årsjubileet.
Om kvelden etter første årsmøtedag arrangerte foreningen et underholdningsprogram med
verbale, instrumentale og visuelle bidrag fra foreningens egne krefter under en felles tittel:
Havforskere som kulturbærere.
Den tradisjonelle festmiddagen ble arrangert om kvelden etter andre årsmøtedag og ble
etterfulgt av et organisert festprogram.
Foreningens økonomi
Kassererberetning
Årets regnskap har vært mer arbeidskrevende enn tidligere år. Dette skyldes delvis at Posten som er
vår kontofører har lagt om systemet sitt. Kontonummeret til brukskontoen ble endret i løpet av 1999. I
en periode var det derfor innbetalinger til to konti. I tillegg gikk banken over fra å sende oversikt for
hver føring til kun å sende ut månedlige oversikter pluss enkelte føringer. Begge disse faktorene har
skapt litt forvirring angående inn- og utbetalinger, med en viss fare for for eksempel
dobbeltregistreringer av enkelte mindre inn– og utbetalinger. Dette vil imidlertid bli bedre til neste år.
Årets regnskap går for første gang i min kassererperiode med underskudd. Det var på hele kr.
56 915, hvilket medfører at foreningens reelle kapital (ikke medregnet restanser) sank fra kr. 144 726
(1998) til kr. 87 811 (1999). En stor del av underskuddet kan tilskrives økte utgifter til feiringen av
foreningens 50-års-jubileum. Det var budsjettert med underskudd da foreningen hadde bestemt å bruke
av oppspart kapital til å dekke deler av ekstrautgiftene med feiringen av foreningens 50-års-jubileum.
For å øke inntektene i forbindelse med feiringen søkte imidlertid formannen diverse organisasjoner
om ekstra støtte, men fikk kun napp hos Norges Forskingsråd med kr. 50 000. Takk til dem for det. Vi
ble også gitt muntlig tilsagn om kr. 10 000 fra Fiskeridepartementet, men disse pengene kom aldri. En
annen årsak til underskuddet er at foreningen nå har opprettet egen hjemmeside. Etableringen kostet
rundt kr. 10 000 og den kvartalsvise serverleien er på ca kr. 2500, dvs. ca kr. 7500 for 3. kvartal i
1999. Flytting og etablering av eget arkiv er en engangsutgift som også har bidradd til årets
underskudd.
For å styrke inntektssiden har kasserer sendt ut 14 forespørsler om annonsebidrag til
årsmeldingen, men fikk kun bidrag fra følgende 2: FMC BioPolymer og Akvaplan-Niva. Takk til
dem. Som vederlag for innsatsen for foreningen får også formannens (Høgskolen i Bodø), sekretærens
(Nordlandsforskning), og kasserers institusjon (Høgskulen i Sogn og Fjordane) gratis "reklameplass" i
årsmeldingen.
Kasserer strever fremdeles med å få inn kontingenten. Etter ordinært krav for 1999 som fulgte
med utsendelsen av årsmeldingen (1998) var det to purringer. Denne innsatsen førte til at 319
medlemmer betalte sin kontingent. I følge regnskapet er det innbetalt for 321, men 2 av disse
innbetalingene skyldtes dobbel føring i Posten sitt regnskap. Innsatsen på å få inn kontingenten har
vært noenlunde stabil de siste årene, det samme har ”catch per unit effort”. Den siste tredjedel av
medlemmene er fortsatt like lite betalingsvillig i dette regnskapsåret som de foregående (se Tabell 1).
Kasserer har nå restanselister for 1996, 1997, 1998 og 1999 og kommer til å slette de som ikke har
betalt disse årene. Til neste år vil det bli krevd et purregebyr på kr. 50.
I løpet av regnskapsåret meldte det seg ut 5 stk. Antall nye (innvalgt årsmøte 1998) betalende
medlemmer var 21. Nettoendring i antall betalende medlemmer skulle da være en øking på 16 stk. fra
436 (1998) til 452. Dette betyr at medlemstallet for 1999 var 452 betalende medlemmer + 16 nye
medlemmer (1999) + 17 pensjonister = 485. Tabell 1 viser imidlertid bare en øking på 12 betalende
medlemmer. Dette avviket kan skyldes at noen medlemmer er gått over til pensjonist-gruppen.

Tabell 1. Oversikt over antall innbetalte kontingenter og antall utestående fordringer (restanser) for
periode 1996-1999. Pensjonister er ikke inkludert da de ikke betaler for medlemskapet. I
restansekolonnen er antallet regnet om til kroner.
År

Antall betalt

Antall ikke- betalende

Restanser (NOK) Sum

4

1996
1997
1998
1999

309
321
320
319

145
137
116
129

29 000
27 400
23 200
25 800

454
458
436
448

På grunn av tilknytningen til internett vil forenings utgifter øke med omtrent kr. 10 000 pr år.
Siden foreningen med dagens innsats ikke klarer å øke inntektene er foreningen derfor nødt til å gå nye
veier for å øke inntektene, eller øke kontingenten fra kr. 200 pr år til kr. 250 pr år fra og med år 2001.
I 1998 ble det vedtatt at medlemsregistreringen skulle overføres til kasserer. Ettersom
adresseendringer, inn- og utmeldinger skjer direkte til sekretær har oppdateringen av adresselisten
forblitt hos sekretæren. Listen oversendes til Kasserer når medlemskontingentene skal sendes ut.
Kasserer er ansvarlig for at banken blir orientert om adresseendringene som er gjort i løpet av året.

Regnskap
Resultatregnskapet for 1999 har et underskudd på kr 29 115,- i motsetning til 1998 som ga et
overskudd på kr 46 433,- (Appendix I). Total gjeld og kapital falt fra kr 169 926 i 1998 til kr 115 611,i 1999 (Appendix II). Regnskapet er godkjent av revisor.
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APPENDIX I
RESULTATREGNSKAP FOR NHF, perioden 1/1-31/12

Kontingentinnbetalinger tidligere år
Kontingentinnbetalinger inneværende år
Kontingentrestanser inneværende år
Støtte til trykking av årsrapport 1997
Støtte til trykking av årsrapport 1998
Annonser årsrapport 1999
Støtte til trykking av årsrapport, restans
Annonser til årsrapport 1999, restans
Bidrag Norges Forskn.Råd
Sum inntekter
Styremøter
Reiser i forb. med 50årsjubileum
Årsmøtekostnader
Fellesregning, hotell
Festmiddag, subsidiering
Mottagelse
Reiseutgifter, styre
Reiseutgifter, inviterte
Gave til avgående formann
Kulturelt innslag
Gaver, premier
Student-reisestipend
Diverse, rekvisita
Trykking av årsrapport
Reiser, formann (Hirtshals, NFR)
Etablering av internett
Serverleie, internett
Dobbelt innbetalt medlemsavgif
Diverse
Avgifter postgiro
Div. avrundinger
Sum utgifter

1999

3 800
66 400
25 800

ÅRETS OVERSKUDD

3 200
64 000
23 200
2 000
6 000

2 000
2 000
2 000
50 000
150 000

12 721
113 121

15 230
10 554

4 402

32 379
37 599
1 108
10 634
13 281

14 027
12 000
441
14 765
550

1 400
2 765
7 244
13 710
10 963
11 008
7 610
400
3 115
4 534
183 534

780
5 889
608
12 721

180
3 927
3
70 293
42 828

DRIFTSOVERSKUDD
Renteinntekter, brukskonto
Renteinntekter, kapitalkonto
Netto finansinntekter

1998

361
4 058
4 419

411
3 194
3 605

-29 115

46 433
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APPENDIX II
BALANSE FOR NHF pr. 31. desember

1999

1998

Eiendeler:
Postbanken, brukskonto
Postbanken, kapitalkonto
Utestående fordringer - krav på medlemmer
Sum omløpsmidler

70 303
17 508
27 800
115 611

61 627
83 099
25 200
169 926

115 611

169 926

Sum kortsiktig gjeld

0

0

Kapital:
Kapital pr. 01.01
Periodens overskudd
Kapital pr. 31.12

144 726
-29 115
115 611

123 493
46 433
169 926

115 611

169 926

EIENDELER
TOTALT
Gjeld og kapital:

GJELD OG KAPITAL
TOTALT

Regnskapet er gjennomgått og deler av grunnlagsmaterialet er kontrollert.
Foreningens eiendeler og gjeld er kontrollert og funnet fullstendige.
Det kan bekreftes at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.

Bergen. 31. mai 2000

Tore Høisæter
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