
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Årsmelding 2002 
 
 
Innledning 
 
Styrets elektroniske kommunikasjon med Havforskerforeningen har delvis fungert 
bra. Uheldige omstendigheter førte imidlertid til at påmeldingene til Årsmøtet 
”forsvant i cyberspace”. Årsaken til dette var problemer med nettstedsserveren vår. 
Dette er nå rettet opp og vi håper dette ikke kommer til å gjenta seg. Vi vil benytte 
anledningen til å oppfordre alle medlemmer om å informere foreningen når de endrer, 
får eller mister sin e-postadresse da dette vil lette sekretærens arbeid. 
 
Medlemskontingenten kreves fortsatt inn av et regnskapsfirma og vi har også i år hatt 
problemer med at pensjonister urettmessig blir avkrevd medlemskontingent. Vi vil 
jobbe videre for å unngå dette til neste år. 
 
Sammendrag av årsmøtes faglige bidrag or orienteringer er lagt ut på egen side på 
nettstedet (http://www.havforsk.no) og presenteres derfor ikke som en del av 
årsmeldingen.  
 
Styrets sammensetning 
 
Styret har i 2002 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes): 
Formann: Anne Gro Vea Salvanes (2004), Universitetet i Bergen 
Sekretær: Aud Larsen (2004), Universitetet i Bergen 
Styremedlemmer: 
Ketil Eiane, kasserer (2003)   Vara: Øivind Tvedten (2003)   

Universitetsstudiene på Svalbard   Rogalandsforskning 
Bente Edvardsen, nettstedsredaktør (2002) Vara: Kurt Tande (2002) 
 NIVA      Norges Fiskerihøgskole 
Dag Slagstad (2004)    Vara: Turid Winther-Larsen (2004) 
 SINTEF Fiskeri og Havbruk   Statens vegvesen, Oslo 
 

http://www.havforsk.no/


Styrets aktiviteter 
 
Styremøter: 
Styret har i 2002 hatt ett fraksjonsstyremøte og fire styremøter. Fraksjonsstyremøtet 
22.januar ble holdt i Bergen (HIB, UiB) med formann, ny sekretær og avtroppende 
sekretær som deltakere. De tre på påfølgende styremøtene ble holdt som telefonmøter 
(10. mai, 20. juni, 21. august) mens det siste ble arrangert i Bergen (HIB, UiB) den 7. 
oktober. Styret kom dessuten sammen i Bergen den 30. oktober for praktiske 
forberedelser av foreningens Årsmøte. Da behandlet ikke Styret noen saker og førte 
derfor ikke referat. 
 
Oppfølging av vedtak i Årsmøte 2001: 
Brage Rygg og Jan Rueness har representert NHF i SABIMA, som representerer ein 
organisasjon oppteken av taksonomisk ekspertise for biologisk mangfold. Rueness 
meldte fra at han ønsket at andre tok over, og ny representant (Jon Arne Sneli) ble 
valgt under årsmøtet.  
 
Oppfølging av rutiner og nye initiativ: 
Styret vil stryke medlemmer som ikke etter purringer har betalt inn kontingent for 
2002. Likeledes vil de som man ikke oppnår kontakt med hverken ved postutsendelser 
eller e-post bli strøket av listene. 
 
For å rekruttere nye medlemmer har styret sendt ut folderen (som ble laget i 2001) til 
ett medlem ved de fleste institusjoner som er representert i NHF for videre 
distribusjon. 
   
Quality Hotel Edvard Grieg ble valgt som møtested til Årsmøte 2002. Styret besluttet 
å arrangere et åpent årsmøteseminar om ”Introduserte arter; Årsak og effekt på det 
marine miljøet langs norskekysten” med en påfølgende paneldebatt om ””Kapasitet og 
kompetanse i det norske fagmiljøet i forbindelse med utfordringer innen kartlegging 
og overvåkning av arter og habitater”  i samarbeid med NFR sitt MARE-møte. For å 
dekke inn utgifter til dette møte søkte formannen institusjoner og organisasjoner i 
Bergensområde om støtte og fikk inn kr 38.500,- fra tre sponsorer: 

- Universitetet i Bergen    kr 7.500,- 
- Havforskningsinstituttet i Bergen kr 25.000,- 
- ForInnova, Bergen    kr 6.000,- 

 
European Federation of Marine Sciences, EFMS, som forrige formann meldte 
foreningen inn i, har hatt stor aktivitet i løpet av året. NHF ble kontaktet av en av 
arbeidsgruppene i ”European Federation of Marine Science and Technology Society” 
(EFMS) med invitasjon til å delta på et åpent Arbeidsgruppemøte med tema 
“Education and employment in Marine Sciences: Present status and future trends” . 
Møtet ble arrangert i Aten 26. september i forbindelse med Generalforsamlingen i 
EFMS (University of Athens 26.sept 2002) samt den 1st Europeiske vitenskapelige 
konferanse organisert av the Hellenic Oceanographers Association 
(“Oceanographical Aspects for a Sustainable Mediterranean”, University of Piraeus 
27-29.sept. 2002). Styret vedtok å sende en representant (Aud Larsen) som orienterte 
om marine utdanningsveier ved norske universiteter gi tillegg til at hun deltok på 
generalforsamlingen og den vitenskapelige konferansen. Larsen orienterte om dette på 
Årsmøtet. 



EFMS har gitt ut eit spesialnummer av tidsskriftet OCEAN Challenge (volume 12; No 
1) der bidrag frå Norge er ”Ocean sequestration of CO2 av Helge Drange, Guttorm 
Alendal og Ola Johannessen. Tidsskriftet ble lagt ut på møtet. Dersom medlemmer 
som ikke var på møtet ønsker dette tilsendt, kan de kontakte med styret.  
 
Styret bad årsmøtet om at det ble oppnevnt en representant fra NHF som kunne holde 
kontakten med EFMS. Årsmøtet valgte Stig Skreslet til dette. 
 
Oppfølging av NOSAM: 
Det er opprettet et Norsk samarbeidsråd for marine forskning (NOSAM) som er et 
tverrfaglig fagpolitisk/forskningspolitisk samarbeidsråd. I statutten for NOSAM står 
det at formannen i NHF kan være medlem. Ettersom alle øvrige medlemmer i 
NOSAM-styret også er medlemmer i NHF, synes imidlertid kontakten mellom NHF 
og NOSAM å være godt dekket. Formann i NHF bad derfor årsmøtet om fritak fra å 
møte i NOSAM, noe som årsmøtet sa seg enig. Formannen i NOSAM vil orientere 
om aktiviteten på NHF sine årsmøter.   
 
Utvalgsarbeid: 
På vegne av foreningen har det vært et utvalg i sving for å gjøre gammel taxonomisk 
litteratur tilgjengelig. Utvalget har bestått av Bjørn Berland, Toreiv Brattegard, Jan 
Helge Fosså og Jan Rueness. Brattegard orienterte om arbeidet under årsmøtet. 
 
Innvalg av nye medlemmer: 
I henhold til vedtektsendringer under Årsmøtet 2001 har søknader om medlemsskap 
blitt behandlet fortløpende gjennom hele året. Følgende 22 nye medlemmer ble tatt 
opp i 2002: 

Jørgen Berge 
Jonny Beyer 
Gro Anita Fonnes Flaten 
Anita Jacobsen 
Francois Müller 
Kjersti Myhre 
Jon Anders Kongsrud 
Gro I. van der Meeren 
Tonje Castberg, Havforskningsinst 
Christine Daae Olseng 
Gunilla Rosenqvist 
Sigrunn Eliassen 
Jon Egil Skjæraasen 
Ole Christensen 
Espen Strand 
Gjert Endre Dingsør 
Kjellrun Hiis Hauge 
Rune Seljeseth Lindgren 
Christian Jørgensen 
Bente Breyholtz 
Thor A. Klevjer 
Aleksander Handå Hansen 

 
 



Forberedelser til Årsmøtet 2002: 
Praktisk tilrettelegging av Årsmøtet i 2002 ble fram til 30. november ivaretatt av 
formann og sekretær samt fem doktorgrad, post. doc og hovedfagsstudenter ved Inst. 
for Fiskeri-og marinbiologi (Sigrunn Eliassen, Kriss Wenche Iversen, Christian 
Jørgensen, Espen Strand, Thomas Torgersen). 30. oktober var hele styret samlet og 
gjorde alt klart til møtets begynnelse neste dag. Studentene bistod også med praktiske 
gjøremål under og etter møtet. 
 
 
Årsmøtet 
 
Innledning: 
Årsmøtet ble holdt på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen 31. oktober til 2. 
november. 
I alt deltok 124  personer på møtet.  Av disse var 96 medlemmer. I tillegg til deltok 59 
personer kun på torsdag 31. november og 41 kun på fredag 1. november. Spesielt må 
det nevnes at  33 lærerer i den videregående skolen, samt deltakere på NFRs MARE 
møte deltok ved dagsseminaret torsdag 31.oktober. Program, deltakerlister, 
sammendrag av vitenskapelige bidrag og orienteringer  er lagt ut på nettstedet 
http://www.havforsk.no
 
Minnestund: 
Anders Nittve, medlem av NHF, døde i 2002 og ble hedret med minneord ved  
Tom McClimans og et minutts stillhet. 
 
Dagsseminar: 
På årsmøtets første dag, 31. oktober, arrangerte foreningen, i samarbeid med Norges 
forskningsråds programstyre for programmet MARE et formiddagsseminar om  
”Introduserte arter; Årsak og effekt på det mariner miljøet langs norskekysten”. 
Seminaret ble holdt i forkant en panel- og plenumsdebatt med temaet ”Kapasitet og 
kompetanse i det norske fagmiljøet i forbindelse med utfordringer innen kartlegging 
og overvåkning av arter og habitater”. 
 
Årsmøtebidrag 
Forskningsbidrag ble presentert i form av postere samt 5 minutters muntlig 
posterpresentasjoner. Det ble også lagt fram fem orienteringer fra internasjonale og 
nasjonale fora. 
 
Foreningssaker 
• Formannen orienterte om styrets arbeid i året som gikk (se ovenfor)  

 
• Modernisering av vedtekter: 

Styret ytret ønske om å foreslå endringer i strategi og handlingsplan og i vedtekter 
med begrunnelse i at den forskingspolitiske aktiviteten nå er blitt flyttet til 
NOSAM. Styret ønsker å forselå at NHF sin hovedaktivitet er å arrangere faglige 
årsmøter. Årsmøtet ønsket at styret skulle arbeide videre med dette for å foreslå 
endringer på neste årsmøte. 
 

• Vedtakssaker:  
1. Godkjenning av sakslisten 

http://www.havforsk.no/


Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 
2. Godkjenning av styrets oppnevning av årsmøtekomiteer 

a. Valgkomite: Kari Ellingsen, Stig-Falk-Petersen, Hartvig Christie 
b. Komite for premiering av posterpresentasjoner: Kjersti Sjøtun, Dag 

Slagstad, Johanna Järnegren 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 

3. Godkjenning av årsmelding 2001 
Årsmelding for år 2001 ble lagt ut på foreningens nettside og medlemmene ble 
informert om dette per e-post. Årsmeldingen ble i tillegg lagt ut i årsmøtet.  
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 

4. Foreløpig regnskap 2002 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 

5. Budsjettforslag 2003 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon 
 
I forbindelse med sak 4. og 5. falt det en del kommentarer: 

• Tidligere fikk foreningen støtte fra Fiskeridepartementet. Dette har falt 
bort, og det ble stilt spørsmål om vi bør søke om dette igjen. 

• Det ble også stilt spørsmål om hvilke fordeler man har ved å være 
medlem i foreningen ettersom møtene er åpne og nettsidene er 
tilgjengelige for alle. Følgende forslag framsatt: 
- Det åpne møtet skal være åpent for alle mens resten av møtet bare 

skal være åpent for medlemmer 
- Årsmøtedeltakere som ikke er medlemmer må betale ekstra avgift 

(tilsvarende medlemskontingenten?) for å få lov til å delta på 
møtene 

• Det ble kommentert at det ser ut til å være et større problem å bruke 
opp overskuddet i foreningen enn å få inn nok penger, og følgende 
forslag ble framsatt i den forbindelse: 
- Alle veiledere må bli flinkere til å informere studentene om at 

reisestøtte til årsmøtedeltakelse kan søkes dersom man presenterer 
arbeidet sitt med poster eller innlegg under møtet 

- Foreningen må gjøre det attraktivt for unge havforskere (spesielt 
hovedfag- og doktorgradstudenter) ved å gi dem mulighet for mer 
støtte 

- Overskuddet kan brukes til kulturelle innslag på møtene 
 

Det ble vedtatt at styret finner en løsning på disse ”problemene” 
        

6. Valg av revisor  
Valgkomiteen la fram sitt forslag. 
Vedtak ved akklamasjon: Gjenvalg av Jan Rueness  

7. Valg av ett styremedlem. Valgkomiteen la fram sin innstilling. 
Vedtak ved akklamasjon: Ketil Hylland, vara: Trine Dale 

8. Valg av komité for innvalg av nye medlemmer: Styret la fram sitt forslag. 
Vedtak ved akklamasjon: Styret fungerer kommende år som komité for 
innvalg av nye medlemmer 

9. Erstatning for Jan Rueness i SABIMA. Benkeforslag: Jon Arne Sneli 
Vedtak ved akklamasjon: Jon Arne Sneli 



10. Representant fra NHF til European Federation of Marine Sciences (EFMS): 
Benkeforslag: Stig Skreslet 
Vedtak ved akklamasjon: Stig Skreslet 

11. Tid og sted for neste årsmøte  
Styret la fram sitt forslag: Longyearbyen, Svalbard. Et av styrets medlemmer 
(Ketil Eiane) er ansatt på UNIS og styret argumenterte med at dette er en 
gylden mulighet til å, for første gang, arrangere møtet i Longyearbyen. 
Ettersom møtet kan holdes på UNIS og det finnes muligheter for billigere 
overnatting enn hva som er vanlig pris på et konferansehotell på fastlandet 
mente styret det ikke nødvendigvis vil være et uoverkommelig økonomisk løft 
for de som ønsker å delta. Muligheten av å gi reisestøtte (med grunnlag i 
foreningens gode økonomi) ble også påpekt.  
Det var ingen synlig/hørbar motstand mot forslaget i årsmøtet.  
Vedtak:  Styret jobber videre dette alternativet.  

12. Eventuelt. 
Torleiv Brattegard kom med en oppfordring til foreningens medlemmer om å 
rapportere arter som er nye (eller som man tror er nye) i norske farvann slik at 
man kan få en bedre oversikt over den marine flora og fauna her.  
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