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Innledning 
Styrets elektroniske kommunikasjon med medlemmene i NHF fungerer relativt bra. 
Imidlertid ønsker vi at alle melder inn endringer i e-post adresse ved flytting – dette 
fordi det gjør kommunikasjon med medlemmene både enklere og billigere.  
 
Pr. 06.11.08 hadde NHF 160 betalende medlemmer og 47 pensjonist-
/æresmedlemmer. Det er dobbelt så mange (333) registrert i vårt medlemsregister 
som betalende medlemmer. I år er betaling av medlemskontingenten sendt ut via e-
post. Grunnen til så lav innbetaling kan være at noen av medlemmene er ”sovende” 
eller at vi har problem med å få oppdatert e-post adresser. Det er viktig at 
medlemmer som bytter e-post adresse gir beskjed om det. Det vil bli sendt ut giro til 
de som ikke har betalt for 2008. 
 
Vervebrosjyre ble sendt ut i forbindelse med innkalling til årsmøtet. Medlemmene ble 
oppfordret til å distribuere den til aktuelle nye medlemmer. Vi bør også vurdere å 
lage noen plakater som kan henge på universiteter/høyskoler og aktuelle 
arbeidsplasser. 
 
Det har vært arbeidet med å utforme innhold til bedriftsmedlemskap. Vi vil i 2009 
sende ut forespørsel til aktuelle bedrifter og tilby plass på vår web-side. 
 
Det ble i desember i fjor sendt et brev til Kunnskapsdepartementet, 
Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet hvor norsk deltagelse i det 
svenske ”Artsprosjektet” ble anbefalt. Påtrykk fra NHF og mange andre institusjoner 
har blitt tatt til følge.  
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Det neste nordiske fellesmøte for havforskere blir 2010 i Sverige. 
 
Ny web-løsning er i bruk, men den trenger noen forandringer. Den gamle web-siden 
har en link til den nye siden. Den gamle web-siden vil bli avviklet i løp av kommende 
år. 
 
Årsmøtet 5.-7. november 2008 hadde drøye 90 deltagere, og vi fikk mange positive 
tilbakemeldinger om at det var et godt arrangement. Akvaplan-NIVA arrangerte en 
hyggelig mottagelse for alle deltagere første kvelden. Det ble en fin oppstart på 
resten. Under festmiddagen i Polarmiljøsenteret var Anne Christine Utne Palm 
toastmaster, Tore Haug festtaler og Stig Skreslet takket for maten. Orkesteret 
”Antons Akvarium” spilte til dans. 
 
 
Styrets sammensetning i 2008 
 
Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes): 
 
Leder: Einar Dahl (-2010), Havforskningsinstituttet 
Sekretær: Lena Omli (-2010), Havforskningsinstituttet 
Kasserer: Veslemøy Eriksen (-2009), Expro-Petrotech FAC 

Vara: Kriss Rokkan Iversen (-2009), Norges Fiskerihøgskole (gikk ut i jan-08) 
Ekstraordinær vara for Kriss R. Iversen: Vigdis Tverberg (2008), Polarinstituttet 
Styremedlem: Ketil Hylland (-2008), Universitetet i Oslo 
 Vara: Terje Thorsnes (-2008), NGU 
Styremedlem: Jofrid Skardhamar (-2010), Norges Fiskerihøgskole 
 Vara: Torstein Pedersen (-2010), Norges Fiskerihøgskole 
     
 
Styrets aktiviteter 
 
Styret har i 2008 hatt 15 styremøter. 
 
25/2 telefon 
26/3 Polarmiljøsenteret i Tromsø 
25/4 telefon 
9/5 telefon 
27/5 telefon 
17/6 telefon 
24/6 telefon 
19/8 telefon 
2/9 telefon 
29/9 telefon 
2/10 telefon 
13/10 telefon 
20/10 telefon 
3/11 telefon 
4/11 Clarion hotell i Tromsø 
 
 
 
Innvalg av nye medlemmer: 
Søknader om medlemskap er blitt behandlet fortløpende gjennom hele året. 
Følgende 12 nye medlemmer ble tatt opp i løpet av 2008: 
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- Aronsen, Tonje  NTNU  
- Dale, Kjersti  Kystverket 
- Fagerli, Camilla With NIVA 
- Frigstad, Helene  UiO (CEES) 
- Leikvind, Øyvind  Akvaplan-Niva 
- Leu, Eva   NP 
- Olssøn, Ragni  Havforskningsinstituttet 
- Petersen, Mikkel R.H. Veritas 
- Storeng, Anne Britt DN 
- Sunfjord, Arild  Akvaplan-Niva 
- Søreide, Janne Elin UNIS 
- Vollen, Tone  Havforskningsinstituttet 

 
 
 
Årsmeldingen og årsmøteprogrammet for 2008 vil bli levert til Nordland Arkiv, Bodø.  
 
 
 
Årsmøtet 2008 
 
Årsmøtet ble holdt på Polarmiljøsenteret i Tromsø 5-7 november. Programmet var 
delt inn i tre temaer og en åpen del. Temaene var Barentshavet/nordområdene, 
Kystsonen og Økosystemondikatorer/modellering. Sammendrag av årsmøtes faglige 
bidrag og orienteringer er lagt ut på egen side på nettstedet 
(http://www.havforsk.etp.no), og presenteres derfor ikke som en del av årsmeldingen. 
Møtedeltakerne stemte på beste studentpresentasjon og beste studentposter. 

Premien for beste studentpresentasjon (kr 1000) gikk til Marianne Haukås, 

NILU/UiO og premien for beste studentposter (kr 1000) ble tildelt Guri Sogn 

Andersen, UiO. 
 
 

 Orientering om styrets arbeid v/ Einar Dahl 
- 13 styremøter som telefonmøter og 2 som fysiske møter i året som gikk 
- Styret tok inn Vigdis Tverberg som ekstraordinært varamedlem da Kriss 

Rokkan Iversen ba om å få gå ut av styret i begynnelsen av 2008. 
Jofrid Skardhamar har hatt fødselspermisjon siden juni.  

- Ny web-løsning er i bruk, men trenger noen forandringer. Den gamle 
web-siden har en link til den nye siden. Den gamle web-siden vil bli 
avviklet i løp av kommende år. 

- Vervekampanje – det er sendt ut vervebrosjyre til alle eksisterende 
medlemmer. Vi bør også vurdere å lage noen plakater som kan henge 
på universiteter/høyskoler og aktuelle arbeidsplasser 

- Det har vært arbeidet med å utforme innhold til bedriftsmedlemskap. Vi 
vil i kommende år sende ut forespørsel til aktuelle bedrifter og tilby plass 
på vår web-side. 

- Det ble i desember i fjor sendt et brev til Kunnskapsdepartementet, 
Miljøverndepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med 
anbefaling om at Norge burde slutte seg til det svenske ”Artsprosjektet”. 
Anmodningen fra NHF pluss mange andre institusjoner har blitt tatt til 
følge.  

- Det neste nordiske fellesmøte blir i 2010 i Sverige. 
 
 

http://www.havforsk.etp.no/
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Årsmøtet 2008 
 

 Gjennomgang av sakslisten for årsmøtet 
 

1. Sakslisten - godkjent 
 

2. Valgkomite -  godkjent  
Stein Fredriksen (UiO), Gunilla Rosenqvist (NTNU) og Stig Falck-Pettersen 
(NP) 
 

3. Årsmelding 2007 - godkjent 
  

4. Regnskap 2007 v/ Veslemøy Eriksen - godkjent 
 Vedlegg 1 
 

5. Gjennomgang av budsjettforslag 2009 v/ Veslemøy Eriksen.  
Tatt til etterretning. 
Vedlegg 2 
 

6. Valg av nye, styremedlem og vara.  
Kandidater:  Terje Thorsnes (NGU), styremedlem (2009-2011) 

Vigdis Tverberg (NP), vara (2009-2011) 
Anne Christine Utne Palm (UiB), vara (2009-2011) 

 
De nye styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon. 
 

7. Ingen forslag til vedtektsendringer. 
 

8. Ingen innstilt som æresmedlem i 2008. 
 

9. Endringer i æresmedlemskomitèen: 
- Anne Christine Utne Palm (UiB) går ut. Styret sørger for en erstatter tidlig i 

2009  
- Lars-Petter Røed (Meteorologisk Institutt) fortsetter (2009) 
- Bjørn Gulliksen (UiTø, NFH) fortsetter (2009-2010) 

 
10. Status medlemsmasse v/ Lena Omli 

 160 betalende medlemmer pr 06.11.08, mens det er registrert 333 
medlemmer på medlemslisten. I år er betaling av medlemskontingenten 
sendt ut via e-post. Grunnen til så lav innbetaling kan være at noen av 
medlemmene er ”sovende” eller at vi har problem med å få oppdatert e-
post adresser. Det er viktig at medlemmer som bytter e-post adresse gir 
beskjed om det. Det vil bli sendt ut giro til de som ikke har betalt for 2008. 

 47 pensjonistmedlemmer 

 12 nye medlemmer (se pkt. styrets aktiviteter). 
 

11. Tid og sted for årsmøtet 2009 

 Årsmøtet og 60 års jubileum slås sammen  
Forslag: Oslo 
 

12. Eventuelt 

 Tanker og ideer til det kommende 60 års jubileet. 
Tid og sted 
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- noen ønsket å flytte møtet bort fra det de mente var den travleste 
undervisningsperioden 

- det er viktig å legge årsmøtet slik at det ikke kolliderer med 
stortingsvalget, med tanke på å invitere politikere 

- bør årsmøtet flyttes inn til helg – ingen konklusjon  
Innhold 

- viktig å få gode foredrag 
- invitere personer fra forvaltningen – hva forventer de av oss? 
- få med oljeindustrien – en av de største aktørene på havet 
- invitere flere geologer 
- få flere personer fra havbruksforskning med 
- noen bør holde en orientering om historien til NHF – historien bør 

skrives. Stig Skreslet har holdt et fordrag i EFMS om NHF historie 
– vi får tillatelse til å legge det ut på vår web-side. 

- vi bør ha en presentasjon av foreningen innenfor den faglige delen 
på hvert årsmøte for å informere deltagere som ikke er medlem   
 

 Angående kandidater til æresmedlemskap ble det diskutert hvordan 
kandidater kan/skal foreslås. 

 
- et syn var at komiteen foreslo og innstilte kandidater 
- andre menet at det prinsipielt var viktig at komiteen ikke var med i 

innstillingsprosessen, da utvelgelsen lett kan bli ”farget” av komité 
sammensetningen. 

- Konklusjonen ble at styret oppfordrer medlemmene til å foreslå 
kandidater i god tid før årsmøtet. Kandidater som blir forslått skal 
være godt begrunnet slik at æresmedlemskomiteen kan lage en 
innstilling ut fra begrunnelsen. 

- Styret sender ut flere påminnelser gjennom året da det er ønskelig 
å få en kandidat til 60 års jubileet. 

 

 

 Orienteringer 

- Einar Dahl orienterte om EFMS 

- Terje Thorsnes orienterte om NOSAM 

- Jon-Arne Sneli orienterte om SABIMA 
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Vedlegg 1. 

 
Resultatregnskap 2007  

RESULTATREGNSKAP 2007  
2007  2006  2005  
Driftsinntekter:  
Medlemskontingent  75 300,00  75 300,00  80 700,00  
Egenandeler  5 393,24  75 250,00  
Støtte til seminar  227 460,25  142 500,00  20 000,00  
Driftsstøtte  0,00  34 935,45  -  
Sum driftsinntekter  308 153,49  327 985,45  100 700,00  
Driftskostnader:  
Leie transportmidler  3 839,00  -  -  
Internettjenester  32 885,00  1 187,50  -  
Regnskapshonorar  41 563,00  21 563,00  14 064,00  
Reise og opphold årsmøte  285 793,00  92 678,09  56 700,43  
Porto  0.00  67,00  -  
Diverse reiser  42 669,76  11 308,28  41 482,46  
Teknisk utstyr  16 636,25  3 494,95  -  
Kontingenter  0,00  3 206,00  -  
Gaver/blomster  4 824,00  -  696,00  
Gebyrer bank  742,00  3 444,50  238,00  
Andre kostnader  50 269,75  850,82  -  
Sum driftskostnader  479 221,76  137 800,14  113 180,89  
Renteinntekter bank  178,37  221,60  125,27  
Sum finansinntekter  178,37  221,60  125,27  
DRIFTSRESULTAT  -171 068,27  190 406,91  -12 355,62  

BALANSE PR. 31.12.07  
Eiendeler:  
Håndkasse  -  
Bank 0531.08.83850  94 569,35  
SUM EIENDELER  94 569,35  

 
 

 

Vedlegg 2. 

 

NORSKE HAVFORSKERES FORENING  

Budsjett 2009  

Driftsinntekter:  
Medlemskontingent  78 000,00  

Bedriftsmeldemsskap  50 000,00  

Arrangementsinntekter  43 000,00  

Sum Driftsinntekter  171 000,00  

Driftskostnader:  
Internettjenester  20 000,00  

Utgifter til styremøter  25 000,00  

Utgifter årsmøtet1)  75 000,00  
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Utgifter til regionale møter (jubileum)  40 000,00  

Medlemsskap  5 000,00  

Gebyrer  1 000,00  

Andre kostnader2)  5 000,00  

Sum Driftskostnader  171 000,00  
1) Utgiftene inkluderer reise/opphold foredragsholdere, studenter og pensjonister  

2) Andre kostnader inkluderer porto, premier for foredrag/poster årsmøte  

 

 


