
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Årsmelding 2003 
 
 
Innledning 
 
Styrets elektroniske kommunikasjon med medlemmene i Havforskerforeningen 
fungerer bedre og bedre. Vi vil imidlertid også i år 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 mener å ha 
registrert færre problemer med urettmessig innkreving av kontingent i år enn tidligere. 
 
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 2003 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes): 
Formann (tittel endret til leder 25.9): 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 
Ketil Hylland, nettstedsredaktør (2005) Vara: Trine Dale (2005) 
 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 2003 hatt seks styremøter hvorav fem har blitt avholdt som telefonmøter  
(7. januar, 8. april, 25. mars, 25. juni og 22. september), samt et ordinært styremøte i 
etterkant av årsmøtet 12.10 på Svalbard. 
 
Oppfølging av vedtak i Årsmøte 2002: 
 
European Federation of Marine Sciences (EFMS): Stig Skreslet ble valgt som 
kontaktperson mellom EFMS på årsmøtet i Bregen 2002. Han  deltok på EFMS sitt 
årsmøte i Napoli i november 2003 (referat ligger på Havforskerforeningens nettsider)  
 
SABIMA – Jon Arne Sneli er kontakt mellom SABIMA og NHF. Sneli har 
kommentert havbruksmeldingen og foreslo at viktige punkt å følge opp vil være 
introduserte dyr og planter, kartlegging av korallrev, faunakartlegging og beslutning 
om marine verneområder. 
 
NOSAM-NHF det har i 2003 ikke vært kommunikasjon mellom NOSAM og NHF.  
 
Modernisering/endring av vedtekter. Styret utformet et forslag til endra vedtekter. 
Dette ble sendt ut til uravstemming og vedtatt med redaksjonelle endringer 25 
september (se endringer bakerst i dette dokumentet).   
 
NHF har mottatt brev fra Norland Arkiv, Bodø, med oppfordring om innsending av 
materiell til arkivering. Styret vedtok å levere inn årsmeldinga og 
årsmøteprogrammet, samt reviderte vedtekter.  
 
Oppfølging av rutiner og nye initiativ: 
 
Etter forslag på medlemsmøtet i 2002, ble det bestemt at ikkemedlemmer som deltar 
på NHF sine årsmøter må betale en deltakeravgift av samme størrelse som 
medlemsavgiften (for tiden kr. 300). 
 
Rutiner for innkreving av medlemsavgifter er blitt forbedret. 
 
Reglement for oppnevning av æresmeddlemmer er lagt på nettsida til NHF etter 
oppfordring fra Tom McClimmans om å synliggjøre komite for oppnemning av 
æresmedlemmer. Styret vil utpeke en komite til å ta seg av dette arbeidet. 
 
UNIS i Longyearbyen på Svalbard ble valgt som møtested til Årsmøte 2003. Styret 
besluttet å arrangere et åpent årsmøteseminar om ”Havklima og Økologi i polare 
områder. For å dekke inn utgifter til dette møte søkte formannen institusjoner og 
organisasjoner i Troms og på Svalbard om støtte og fikk inn kr  20 000 
fra 1 sponsor: 
UNIS      kr 20000  
 
 
 
 



Innvalg av nye medlemmer: 
 
I henhold til vedtektsendringer under Årsmøtet 2001 har søknader om medlemsskap 
blitt behandlet fortløpende gjennom hele året. Følgende 12 nye medlemmer ble tatt 
opp i 2003: 
 
JoLynn Carroll 
Kriss Wenche Rokkan Iversen 
Lis Lindal Jørgensen 
Torbjørn Tønnesen Lid 
Oddvar Longva 
Nina Mikkelsen 
Ingrid Bysveen Mjølnerød 
Kjell Arild Orvik 
Anders Ruus 
Trond Røvik Størseth  
Anne Helene S. Tandberg 
Bendik Fyhn Terjesen 
 
 
Forberedelser til Årsmøtet 2003: 
Praktisk tilrettelegging av Årsmøtet i 2003 ble ivaretatt i første rekke av kasserer og 2 
doktorgrad/hovedfagsstudenter ved UNIS (Malin Daase, Daniel Vogedes) 
 
 
Årsmøtet 
 
Innledning: 
Årsmøtet ble holdt på UNIS i Longyearbyen 8-12. oktober. 
I alt deltok 66 personer på møtet.  Av disse var 37 medlemmer. Program, 
deltakerlister, sammendrag av vitenskapelige bidrag og orienteringer  er lagt ut på 
nettstedet (http://www.havforsk.no). 
  
 
Dagsseminar: 
På årsmøtets andre dag, 9. oktober, arrangerte foreningen, et faglig seminar om  
”Havklima og økologi i polare områder”.  
 
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. 
 
Bjørn Gulliksen & Frank Beuchel mottok prisen for beste poster for arbeidet: 
“Monitoring rocky-bottom macrobenthic comunities on locations at Svalbard and Jan 
Mayen using digital image analysis.” Komiteen fremholdt at  bildene på posteren var 
svært vakre og at  forholdet mellom tekst og bilder gjorde at leseren fikk med seg 
poengene grei måte.  
 

http://www.havforsk.no)/


Christian Jørgensen som var førsteforfatter (medforfattere: Bruno Ernande, Øyvind 
Fiksen, Ulf Dieckmann) og presenterte posteren ”Kjønnsmoden torsk gyter ikke hvert 
år”  på en svært pedagogisk og engasjert måte, med et humoristisk tilsnitt, vant prisen 
for beste muntlige posterpresentasjon. 
 
 
Foreningssaker 
18:00 Foreningssaker 
 Ordstyrer: Leder Anne Gro Vea Salvanes 

• Minnestund for avdøde medlemmer: 
o Minneord ved Ketil Hylland om Bengt Christiansen som døde 

19. september 77 år gammel  
• Orientering om styrets arbeid ved leder Anne Gro Vea Salvanes.: 

o Hovedaktivitet har vært planlegging av årsmøte.  
o 5 telefonstyremøter har vært avholdt. 
o Brannslukningsvirksomhet i forbindelse med inkassokrav i 

forbindelse med ikke betaling av årsavgift.  
o 12 nye medlemmer.  
o Delt ut studentstipend for å presentere på årsmøtet (5 stk.). 
o Delt ut pensjoniststipend (1 stk) for å delta på årsmøtet.  
o Uravstemning  - endring av vedtekter – endring av strategiplan, 

endring av nett-tekst, endring fra formann til leder (se 
nedenfor). Uravstemningsresultat: 30 stemmer for styrets 
vedtak, 3 mot og 1 delvis mot. 

o Gjennomgang av årsmøtets saksliste. 
o Rapport fra: 

- Utvalget om gammel litteratur har innlegg i NFR sitt 
tidsskrift  ”Forskning” og finnes på nettsida: 
http://www.forskningsradet.no/bibliotek/forskning/200301/
200301004.html  

- EFMS (Stig Skreslet reiser på årsmøtet i november med 
økonomisk støtte fra NHF) 

- SABIMA  
- NHF har gitt støtte til Gro Van den Mehren til deltakelse på 

stortingshøring om kongekrabbe.  
- Jon Arne Sneli – kommentert på høring av havressursloven 

• Vedtakssaker 
1. Godkjenning av sakslisten. Ingen innvendinger – godkjent ved 

akklasmasjon. 
2. Godkjenning av årsmøtekomiteer 

a. Valgkomite: Bente Edvardsen, Odd Aksel Bergstad 
(godkjent) 

b. Komite for premiering av posterpresentasjoner: Alexander 
Hansen, Thorwind Andersen, Anne Christine Utne Palm  - 
godkjent ved akklamasjon. 

3. Godkjenning av årsmelding 2002 (saksdokument fra styret). 
Godkjent. 

4. Foreløpig regnskap 2003  (kassereren orienterer). Godkjent 
5. Budsjettforslag 2004 (forslag fra kasserer). Godkjent 



6. Valg av revisor (forslag fra valgkomiteen: Gjenvalg Jan Rueness). 
Godkjent ved akklamasjon. 

7. Valg av et styremedlem med en vara (forslag fra valgkomiteen: 
Else Thorstensen, Havforskningsinstituttet, vara: Veslemøy 
Eriksen, Rogalandsforskning). Godkjent ved akklamasjon. 

8. Tid og sted for neste møte. Styrets forslag: Trondheim. Godkjent 
ved akklamasjon. Tidspunkt: Forslag: 4-6. november. 

9. Eventuelt. 
Etter eventuelt ble følgende temaer tatt opp: 

- T. Mc Climans. Problem: rekruttering innenfor marin 
geologi og marine pattedyr – hva kan vi gjøre for å få dem 
med på møter? Forslag: Øremerke noen studentstipend for 
marin geologi – men hvordan nå dem – pressen på 
veilederne – for eksempel  - Inge Årseth (geolog), Arne 
Bjørge (pattedyr), Tore Haug (geolog) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Modernisering av vedtekter: 
 

FORSLAG TIL VEDTAK 1: 

PÅ ÅRSMØTET 2003 var det einighet om at  hovudinnhaldet i Strategiplanen som 
blei vedteken på årsmøtet 2001 omhandlar forskingspolitiske tema eller mekanismar 
som føregår av seg sjølve utan NHF sin medverknad. Etter at den forskingspolitiske 
organisasjonen NOSAM vart oppretta, fann styret i NHF at denne omfatta 
arbeidsområde som ikkje lenger ville vera aktuelle innan NHF, ettersom NHF er ein 
forening med individuelle medlemmer som møtes ein gong i året i eit fagleg årsmøte. 
Styret tillet seg difor å foreslå at denne vert teken bort.  

Forslag til vedtak 2:  

Styret foreslår nokre mindre endringar i informasjonen som står på nettet for å 
modernisere innhaldet i høve til aktiviten som føregår i foreningen. 

Forslag til vedtak 3:  
 
Styret foreslår å endre tittel til leiaren frå ”Formann” til”Leder” for betre å reflektere  
NHF sin medlemsmasse. 
 
Forslag til revidert tekst på internettsidene:  
 
Her finner du opplysninger om årsmøter, ledelse og vedtekter.  
 



 
Årsmøter:  
NHF arrangerer årsmøter som behandler saker vedrørende havforskning nasjonalt og 
internasjonalt, organiserer foredragsserier og foretar valg til verv i foreningen. 
  
Ledelse:  
Foreningen ledes av et styre på fem personer, som i 2003 er:  
Leder: Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen  
Sekretær: Aud Larsen, Universitetet i Bergen  
Kasserer: Ketil Eiane, Universitetetssenteret på Svalbard  
Vara: Øyvind Tvedten, Rogalandsforskning  
Medlem: Ketil Hylland, Norsk institutt for vannforskning og Universitetet i Oslo  
Vara: Trine Dale, Norges fiskerihøgskole  
Medlem: Dag Slagstad, SINTEF  
Vara: Turid Winther-Larsen, Statens vegvesen Oslo  
Revisor: Jan Rueness, Universitetet i Oslo 

 

Vedtekter:  
Vedtatt på årsmøtet 27. august 1976, sist endret 25. september 2003  
§ 1. Navn og initialer  
Foreningens navn er Norske Havforskeres Forening, forkortet form NHF.  
 
§ 2. Formål  
 
Foreningen har som hovedformål å arrangere faglige årsmøter og gjennom disse bidra til å øke 
kjennskapet til norsk havforskning og undervisning i marine fagfelt.  
 
§ 3. Medlemmer  
1. Som medlemmer av NHF kan opptas forskere og andre som gjennom utdannelse (minimum 
hovedfagseksamen eller tilsvarende) eller yrke har tilknytning til norsk havforskning. Foreningens 
medlemmer har sine fagfelt innen fysisk, kjemisk, geologisk/geofysisk og biologisk oseanografi. 
2. Interesserte søker selv om medlemskap.  
3. Søknader om medlemskap behandles fortløpende av styret.  

4. Æresmedlemmer kan utnevnes i foreningens årsmøte i henhold til eget reglement vedtatt i Årsmøte 
2000.  
5. Medlemmene betaler årskontingent hvis størrelse fastsettes av årsmøtet for ett år ad gangen. 

6. Sletting fra medlemsregister skjer ved ikke innbetalt årskontigent i to påfølgende år eller ved beskjed 
om utmelding til styret. 

7. Pensjonister har fritt medlemssskap. 
 
§ 4. Ledelse  
1. Foreningen ledes av et styre som består av leder, sekretær og 3 styremedlemmer. De siste skal ha 
personlige vara. Ett av styremedlemmene fungerer som kasserer.  
2. Samtlige tillitsvalgte velges for en periode på 3 år.  
3. Det oppfordres til at styremedlemmene sitter bare en periode for å oppnå god faglig og geografisk 
representasjon. Styremedlemmene kan likevel gjenvelges for en periode, men etter 6 års funksjonstid 
må det gå minst 3 år før de igjen kan motta valg.4. Sekretæren kan gjenvelges uten slik begrensning.  
 
§ 5. Årsmøte  

1.På møtet gis det vitenskapelige presentasjoner og  det arrangeres faglige diskusjoner.  



2. Foreningssaker behandles og det informeres fra NOSAM’s arbeide og fra arbeidet i annet 
internasjonalt og nasjonalt arbeide.   
3. Årsmøtet bestemmer tidspunkt og sted for neste årsmøte.  
4. Årsmøtet velger nytt styre i valgårene ved at det sittende styre foreslår en valgkomite som 
leverer en liste over kandidater til de forskjellige verv. Forsamlingen kan også stille forslag til 
kandidater.  

5. Ikke-medlemmer kan delta på årsmøtet, men må da betale en deltakeravgift. 

       6. Pensjonister kan søke om reisestipend for å delta på årsmøtet. 

       7. Studenter kan søke om reisestipend for å presentere på årsmøtet. 

§ 6. Vedtektsendringer  
1. Forslag til forandringer av vedtektene må sendes til styrets sekretær senest 4 måneder før årsmøtet 
og må meddeles medlemmene minst en måned før årsmøtet.  
2. For at vedtektsendringen skal kunne innføres kreves 2/3 flertall under avstemming på årsmøtet.  

Medlemskap  
Ved søknad om medlemskap trenger vi informasjon om: 1. Stilling; 2. Arbeidsgiver; 3. Akademisk 
grad og/eller tittel; 4. Utdanningsinstitusjon; 5. Hovedarbeidsfelt ; 6. Tilleggsopplysninger  
 
 
 
 
Alle styrets forslag til vedtak ble vedtatt (se foreningssaker under Årsmøte 2003 
ovenfor). 
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