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Innledning
Pr. 31.12.2011 hadde NHF 129 betalende medlemmer og 55 pensjonist-/ ett
æresmedlem av 386 registrert i ”medlemsregisteret”. Betaling av
medlemskontingenten er sendt ut via e-post og det er viktig at medlemmer som bytter
e-post adresse gir beskjed om det. Ytterligere 10 medlemmer betalte kontingent i
januar 2012.
Det ble sendt ut forespørsel om bedriftsmedlemskap til aktuelle bedrifter/institusjoner,
og ved utgangen av 2011 hadde vi 7 bedriftsmedlemskap (Det Norske Veritas, Norges
geologiske undersøkelse, Lundin, Kongsberg, Akvaplan, SINTEF og Statoil).
NHF gikk i 2011 over til ny hjemmesideløsning levert av DinStudio. Arbeidet med
omlegging ble utført av Hege Vestheim. Det ble også etablert en betalingsløsning
gjennom NetAxept. Innsatsen for å få bedriftsmedlemmer ble intensivert i 2011.
Havforskermøtet 2011 (16-17.11) ble holdt i Trondheim i samarbeid med
Artsdatabanken, som arrangerte Natur 2011 14.11. Begge møtene ble holdt på Royal
Garden. Til sammen 120 deltakere. Styret fungerte som programkomite sammen med
Egil Sakshaug (NTNU), Thomas McClimans (SINTEF), Ingrid Bysveen (DN) og
Ingrid Salvesen/Toril Lonnechen Moen (Artsdatabanken). Til møtet ble mange
foredragsholdere invitert, noe som ga et meget interessant program, men litt lite tid til
vanlige foredrag. En debattsesjon om laks, lus og rømningsproblematikk skapte en
livlig debatt med tidvis høy temperatur.
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Styrets sammensetning i 2011
Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning (år for ny-valg i parentes):
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Vara:
Vara:
Vara:

Terje Thorsnes (-2013), NGU
Torild Johansen (-2013), Havforskningsinstituttet, Tromsø
Vigdis Tverberg (-2012) Havforskningsinstituttet, Tromsø
David Strand (-2013), Veterinærinstituttet
Anne Christine Utne Palm (-2013), UiB, Institutt for Bilogi
Hege Vestheim (-2012), UiB, Institutt for Biologi
Jussi Evertsen (-2013), NTNU, Institutt for Biologi
Johanna Järnegren (-2013), NINA, Trondheim

Styrets aktiviteter
Styret har i 2011 hatt 9 styremøter.
Over telefon ble det holdt møte; 8.3, 23.3, 10.05, 26.5, 16.6, 12.9, 10.10, 25.10 og
11.11.
Innvalg av nye medlemmer:
Søknader om medlemskap er blitt behandlet fortløpende gjennom hele året. Følgende
17 nye medlemmer ble tatt opp i løpet av 2011:
• Agneta Fransson, Havforskningsinstituttet
• Amund Ulfsnes, Det Norske Veritas
• Andrei Sikorski, Akvaplan-niva
• Annelise Chapman, Runde miljøsenter
• Christian Collin-Hansen, Statoil
• Claudia Junge, NIVA og CEES (UiO)
• Ellen Sofie Grefsrud, Havforskningsinstituttet
• Gunhild Garte Nervold, Fylkesmannen i Nordland
• Johanne Arff, SINTEF Fiskeri og havbruk AS
• Karl Norling, NIVA
• Liv-Marit Hansen, Oslofjordens Friluftsråd
• Melissa Chierici, Havforskningsinstituttet
• Ole Jacob Broch, SINTEF Fiskeri og havbruk AS
• Olivia Langhamer, NTNU
• Øystein Leiknes, NGU
• Sigrid Elvenes, NTNU, Institutt for biologi
• Sindre Andre Pedersen, NTNU, Institutt for biologi
Årsmeldingen og årsmøteprogrammet for 2011 vil bli levert til Nordland Arkiv,
Bodø.
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Årsmøtet 2011 med foredrag, postere og foreningssaker
Selve årsmøtet for NHF ble holdt 16-17 november i Trondheim.
Årsmøtet NHF 2011
Foreningssaker
Referat foreningssaker 2011
Tilstede 20 personer
• Terje Thorsnes orienterte om styrets arbeid
- Havforskermøtet 2011 ble i 2011 arrangert i samarbeid med Natur2011
- Hjemmesiden er under utvikling, under ledelse av Hege Vestheim
- Betaling på nett er innført
- NHF arrangerer Felles Nordisk Havforskermøte i 2013. Sted er ikke
bestemt
- Nordic Marine Academy har satt av 160 000 til studentdeltakelse på
Felles Nordisk Havforskermøte i 2013.
- NOSAM (Norsk samarbeidsråd for marine vitenskaper) er nedlagt –
midlene i NOSAM er overført til NHF for bruk i tråd med NOSAMs
ånd.
- Styret har meldt NHF ut av European Federation of Marine Science and
Technology Societies, fordi medlemskapet ga lite igjen i forhold til
ressursbruk.
• Gjennomgang av sakslisten for årsmøtet
Vedtektssaker:
1. Saksliste. Denne ble godkjent.
2. Årsmelding 2010. Denne ble godkjent.
3. Regnskap 2010 (se vedlegg 1 saksliste). Dette ble godkjent.
4. Budsjettforslag 2012 (se vedlegg 2 saksliste). Dette ble godkjent
5. Forslag til vedtektsendringer. Begge endringene ble godkjent (se vedlegg 3)
6. Status medlemsmasse og opptak av nye medlemmer. Foreningen hadde 331
medlemmer pr. 1.11.2011 hvorav 55 pensjonister og et æresmedlem. 17 nye
medlemmer er tatt opp siden forrige årsmøte. Foreningen hadde pr. 1.11.2011
sju bedriftsmedlemmer.
7. Tid og sted for Årsmøtet 2012. Det ble bestemt at Havforskermøtet 2012
legges til Bergen. Tid bestemmes av styret.
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Orienteringer
Under dette punktet ble det en diskusjon om form og innhold for havforskermøtet.
Følgende kommentarer fremkom:
• Husk å melde fra i tide når møtet begynner. Det var folk som ikke kom
tidlig nok pga av dette. (før begynte det til lunsj)
• Sett av tid til poster presentasjon
• La flere få presentere muntlig
• For mange inviterte foredragsholdere
• Kan eventuelt ha flere inviterte foredrag ved å begynne til lunsj dag1
og dag 3- dvs to overnattinger.
• Det ble holdt en ”rådgivende avstemming” hvor 8 vil ha møte over to
dager, mens 5 vil ha tre dager.
• Betydningen av Epigenetikk sett i forhold til dagens taksonomi er et
viktig tema.
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