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Innledning
Styrets elektroniske kommunikasjon med medlemmene i NHF fungerer relativt bra.
Imidlertid ønsker vi at de som ikke har gjort det melder inn sin email-adresse – dette
fordi det gjør kommunikasjon med medlemmene både enklere og billigere. Vi
henstiller også alle våre medlemmer om å informere foreningen når de endrer sin epostadresse.
Pr. 02.11.06 hadde NHF 317 medlemmer og 42 pensjonist-/æresmedlemmer.
Medlemskontingenten kreves fortsatt inn av regnskapsfirmaet Økonor i Bodø.
Sammendrag av årsmøtes faglige bidrag or orienteringer er lagt ut på egen side på
nettstedet (www.havforsk.no), og presenteres derfor ikke som en del av
årsmeldingen.
Styrets sammensetning
Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes):
Leder: Gunilla Rosenqvist (2007), NTNU
Sekretær: Trine Galloway (2007), BioMar AS
Kasserer: Else Torstensen (2006), Havforskningsinstituttet
Vara: Veslemøy Eriksen (2006), Sjøfartsdirektoratet
Styremedlem: Ketil Hylland (2008), NIVA
Vara: Terje Thorsnes (2008), NGU
Styremedlem: Fredrika Norrbin (2007), Norges Fiskerihøgskole
Vara: Lars-Petter Myhre (2007), Rogalandforskning
Styrets aktiviteter
Styret har i 2006 hatt 10 styremøter, 6 av dem sammen med Svenske
Havsforskarföreningen (SFH):
- 16.01.: Telefon
- 13.03.: Holmen Fjordhotell, Oslo (sammen med SFH)

1

-

16.03.: Telefon (sammen med SFH)
25.04.: Telefon (sammen med SFH)
29.05.: Telefon (sammen med SFH)
01.08.: Telefon
04.09.: Telefon (sammen med SFH)
03.10.: Telefon
09.10.: Telefon (sammen med SFH)
27.10.: Holmen Fjordhotell, Oslo (i forbindelse med Årsmøtet)

Den store møteaktiviteten skyldes arrangement av et nordisk fellesmøte sammen
med SFH. Møtet het Nordic Marine Sciences Conference og hadde tema ”From the
Arctic to the Baltic – Mid-ocean to microbiota”.
Styret ønsker fortsatt en økning av medlemsmassen, og har i 2006 utarbeidet en
informasjons-/vervebrosjyre som har vært distribuert til medlemmene. Videre har
styret fått mandat fra årsmøtet til å oppdatere/videreutvikle web-løsningen.
Innvalg av nye medlemmer:
Søknader om medlemskap er blitt behandlet fortløpende gjennom hele året.
Følgende 10 nye medlemmer ble tatt opp på Årsmøtet i 2006:
Hilde Cecilie Trannum, NIVA
Dominique Durand, NIVA
Jon Albretsen, Meterologisk Institutt
Maria Fossheim, Miljøstiftelsen Bellona
Lene Buhl-Mortensen, HI
Rozemarijn Keuning, UiB
Ellen Soldal, UMB
Esben Moland Olsen, HI
Siri Aaserud Olsen, HI
Marianne Haukås, NILU
Forberedelser til NMSC og årsmøtet 2006:
Praktisk tilrettelegging av møtene ble ivaretatt av styremedlem Ketil Hylland, med
god hjelp fra styremedlem Fredrika Norrbin, kasserer Else Torstensen, og leder
Anders Tengberg fra SFH.
Årsmeldingen og årsmøteprogrammet for 2006 vil bli levert til Nordland Arkiv, Bodø.
I forbindelse med NMSC-arrangementet takker vi vår sponsor Nordic Marine
Academy for generøs økonomisk støtte. Vi er også takknemlig for firmaene som
hadde utstillinger på møtet.
Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt på Holmen Fjordhotell i Oslo den 1.-3- november, i forbindelse
med at vi sammen med SFH også arrangerte det faglige møtet Nordic Marine
Sciences Conference (NMSC), som hadde tema ”From the Arctic to the Baltic – Midocean to microbiota”.
Activity report to NMA on the Nordic Marine Sciences Conference 2006
In the Nordic countries the Societies for Marine Sciences are non profit organizations
which are devoted to spread information about the marine environment. One of the
most important goals is to facilitate the exchange of information and encourage
fruitful collaboration between different groups of people that are working on issues
related to the aquatic environment. Therefore, national conferences and meetings
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are organized annually. In 2006 the annual meetings were replaced by a joint
international meeting on November 1-3 at the Holmen Fjordhotell in Oslo, organised
by the Norwegian, Danish and Swedish Societies for Marine Sciences. The title of
the Nordic Marine Science Conference 2006 was ‘From the Arctic to the Baltic – Midocean to Microbiota’. The feedback from the participants was that the conference
was a great success as a meeting place for various disciplines within marine science,
including marine biology/ecology, fisheries ecology, aquaculture, physical and
chemical oceanography and marine geology. We had Nordic and Baltic scientists
presenting their latest and ongoing research, so that young scientists and students
could become acquainted with experts in their fields, and so that all students and
professionals in marine sciences in the Nordic and neighbouring countries could
make new contacts.
The NMSC 2006 had 170 participants from 7 countries and we are happy to
conclude that 37 of the participants were MSc or PhD students. The participants
represented
academic
institutions,
research
organizations,
government
establishments, environmental protection groups and commercial companies. NMA
also held a board meeting during NMSC 2006.
During the three days we had 12 sessions with 49 talks and 62 posters. Invited
speakers where:
- Ursula Schauer, Alfred-Wegener Institute, Germany: The changing Arctic
ocean
- Tom Fenchel, University of Copenhagen, Denmark: Microbial motile
behaviour
- Kerstin Johannesson, University of Gothenburg, Sweden: Are species
incompatible with evolution?
- Rolf B. Pedersen, University of Bergen, Norway: Hydrothermal hot-spots in
the Arctic: from mantle to microbes to plankton
The participants voted for the best oral and poster presentation by a young scientist,
and the winners (each of a diploma and a NOK 3000 prize) were:
- Kristin Saugestad Hatlen, University of Tromsø, Norway: Biological effects of
water soluble fraction of oil on the Arctic sea ice amphipod Gammarus
wilkitzkii (best oral presentation)
- Guri Sogn Andersen, University of Oslo, Norway: Kelp associated epiphytes
and their level of biomass production in relation to wave-exposure and
season (best poster presentation)
NMSC 2006 was such a success that the annual general meetings of both the
Norwegian and Swedish Societies for Marine Sciences (which were held during the
NMSC 2006) decided that we wish to organise such a joint meeting every 3rd year.
Referat foreningssaker
Orientering om styrets arbeid v/Gunilla Rosenqvist: Det ble holdt 2 ordinære og
7 telefon styremøter i året som gikk. Hoveddel av arbeidet har vært arrangering
av denne nordiske konferansen, samt tanker om hvordan vi kan øke
medlemsmassen.
Vedtektssaker:
1. Gjennomgang av sakslisten. Godkjent.
2. Informasjon om årsmøtekomiteer.
Valgkomité: Inger-Britt Falk-Petersen (NFH) og Jan Helge Fossaa (HI).
Godkjent.
3. Gjennomgang av årsmelding 2005 v/ Trine Galloway. Godkjent.
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4. Gjennomgang av revidert regnskap 2005 v/ Else Torstensen. Godkjent.
Ca 20% av medlemmene har ikke betalt – oppfordres til å gjøre det
Sum driftsinntekter
Kr. 100.700,Sum driftskostnader
Kr. 113.180,89
Driftsresultat
Kr. -12.355,62
Sum egenkapital NOK 39.275,34
Regnskap og
balanse NHF 2005.pdf

Se vedlegg
5. Gjennomgang av budsjettforslag 2007 v/ Else Torstensen.
Sum driftsinntekter
Kr. 101.500,Sum driftskostnader
Kr. 103.200,Underskudd
Kr. 1.700,-

Se vedlegg
6. Valg av ny kasserer og vara. Veslemøy Eriksen (Sjøfartsdirektoratet) ble valgt
til kasserer og Kriss Rokkan Iversen (NFH) ble valgt til vara ved akklamasjon.
7. Forslag til vedtektsendringer: Dagens tekst i vedtektenes § 3 ”Som
medlemmer av NHF kan opptas forskere og andre som gjennom utdannelse
(minimum hovedfagseksamen eller tilsvarende) eller yrke har tilknytning til
norsk havforskning.” forandres til ”Som medlemmer av NHF kan opptas
forskere og andre som gjennom utdannelse eller yrke har tilknytning til norsk
havforskning.” Dette medfører at også MSc-studenter kan søke om
medlemskap i NHF. Forslaget ble godkjent med 29 stemmer for og 1 imot.
8. Professor Egil Sakshaug, NTNU, ble utnevt til æresmedlem. Einar Dahl
begrunnet komiteens valg og Gunilla Rosenqvist overrakte prisen til Jussi
Evertsen, som mottok og takket på vegne av Sakshaug.
Fra og med dette møtet blir det ett nytt medlem i komitèen hvert år: i 2006 går
Tom McClimans (Sintef) ut, Einar Dahl (HI) overtar som leder og nytt medlem
blir Lars Petter Røed (Meterologisk Institutt).
9. Status medlemsmasse pr. 02.11.06:
317 medlemmer, hvorav 72 ikke har betalt medlemsavgift for 2006
42 pensjonister
10. Opptak av 10 nye medlemmer:
Hilde Cecilie Trannum, NIVA
Dominique Durand, NIVA
Jon Albretsen, Meterologisk Institutt
Maria Fossheim, Miljøstiftelsen Bellona
Lene Buhl-Mortensen, HI
Rozemarijn Keuning, UiB
Ellen Soldal, UMB
Esben Moland Olsen, HI
Siri Aaserud Olsen, HI
Marianne Haukås, NILU
11. Tid og sted for Årsmøtet 2007
Slutten av oktober.
3 ulike forslag kom inn:
1: I Lofoten med lokal organisasjonskomite ”Marint Forum Lofoten”
2: Bergen.
3: I CIEN-senteret m/ NIVA som lokal arrangør.
Styret fikk i oppdrag å utrede forslagene.
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12. Eventuelt
Medlemmene hadde en kort diskusjon om hva NHF skal være.
o Nå: Arrangere faglig møte – møteplass.
o Før: Fremme havforskningen i Norge.
o Fremtid? Dette vil kreve en strategiprosess. Styret fikk i oppdrag
om å utrede videre.
Det ble fremmet forslag om studentmedlemskap med eller uten redusert
kontingent. Styret utreder og utdyper forslaget.
Fremtidige årsmøter. For å gjøre møtene mer attraktive oppfordres
medlemmene til å komme med forslag til tema for årsmøtene. Den faglige
delen av årsmøtene må tidlig ha godt definerte tema og keynote
speakers. Kulturelle tilbud er også ønskelig.
Det ble fremmet forslag om nordisk møte hvert 3. år. Forslag at disse
møtene bør inneholde en sesjon/workshop der felles
problemstillinger/innsatser mellom de nordiske havforskerforeningene
diskuteres.
Styret ønsker å gå inn for en ny, forenklet og mer brukervennlig modell for
websidene. Dette kan komme til å koste ca kr. 10-20.000,- å starte opp,
samt ca kr. 7.000,- i årlig drift (mot ca kr. 1.000,- nå). Styret fikk fullmakt til
å jobbe videre med saken.
Det ble diskutert hvordan økonomien i foreningen kan bedres. Forslag:
o Lære av SHF som får regelmessig sponsing fra Forskningsrådet,
Marint satsningsområde, Universiteter mm. NHF bør kanske også
søke om statsstøtte?
o Bedriftsmedlemskap kan gi en spredning av NHF informasjon samt
inntekt? Medlemmene oppfordres til å foreslå bedrifter som kan
være aktuelle. Styret henvender seg så til disse for å utrede
intresse av å bli medlemmer.
o Få inn medlemskontingent fra de utestående.
o Få inn nye medlemmer, alle oppfordres til å spre vervebrosjyren.
Orienteringer:
- Stig Skreslet rapporterte fra EFMS årsmøte: EFMS (European
Federation for Marine Sciences) har sett store endringer i rammevilkår
for marin forskning og forskere. De har laget et spørreskjema for å
kartlegge medlemmenes erfaringer, se www.efmsts.org/questionnaire.
Medlemmene i NHF oppfordres til å fylle ut skjemaet.
- Jon Arne Sneli rapporterte fra SABIMA: SABIMA (Samarbeidsutvalg
for biologi) har i 2006 bl a jobbet med EUs rammedirektiv for vann,
Havressursloven, Naturmangfoldsloven, Introduserte arter, kartlegging
av verdien av biomangfold, Marine verneområder, seminar for APs
stortingsgruppe og Biomangfoldsdag i Oslo. SABIMA feirer i år 10årsjubileum.
- Terje Thorsnes rapporterte fra NOSAM-møtet: NOSAM (Norsk
samarbeidsråd for marine vitenskaper, www.nosam.no) er en felles
arena for marine forskningsinstitusjoner som gir innspill til
departementene og forskningsråd. Fra 2006 overtar TT som leder.
Planene er at de i 2007 arrangerer interne workshops for å
diskutere/belyse om samarbeidsrådet har en framtid eller bør legges
ned.
- Haakon Hop informerte om Arctic Frontiers workshop som skal holdes
i Tromsø 21.-26.01.07. Dette skal være et møtested for forskere,
næringsliv og politikere omkring nordområdesatsing. For mer
informasjon, se www.arctic-frontiers.com.
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