Saksliste for Årsmøtet i Norske Havforskeres Forening
Bergen 19/10/2017
1. Godkjenning av saksliste, valg av møteleder og referent
2. Orientering om styrets arbeid i 2017
3. Status for foreningen
4. Godkjenning av årsmelding & regnskap 2016
5. Diskusjon om økonomi og medlemsavgift


Bedriftsmedlemmer
Institutt for biologi, UiB, og Institutt for biovitenskap, har sagt ja til å bli
bedriftsmedlemmer fra henholdvis 2017 og 2018. Har noen forslag til andre
som kan bli nye bedriftsmedlemmer.
 Hvor kan vi søke støtte til drift av foreningen og for å arrangere årsmøtet?
 Andre mulige inntektskilder?
 Medlemsavgift
Styret ønsker å lufte muligheten for droppe medlemsavgiften og heller øke
prisen for årsmøtet. Det kan hende det også finnes muligheter til å søke om
støtte til å arrangere møtene, og dette kan kompensere for deler av
medlemsavgiften som går til å dekke årsmøtet. Begrunnelsen for forslaget er
at det allikevel er få medlemmer som betaler, og jobben med å kreve inn
medlemsavgift samsvarer ikke med det foreningen sitter igjen med. Om
medlemmene synes dette høres fornuftig ut, vil styret i løpet av 2018
analysere økonomien og legge en plan for fjerning av medlemsavgiften fra
2019.
6. Diskusjon om rekruttering


Hvordan kan NHF rekruttere nye medlemmer og få eksisterende medlemmer
mer aktive?
 Hva ønsker medlemmene å få ut av sitt medlemskap?
7. Hva bør NHF jobbe med?
 Samlingsplass/årsmøte: Bør vi endre form og lengde for årsmøtet? Språk?
 Formidling/undervisningsopplegg for skolene: Kanskje foreningen kunne
samlet noe av formidlingen medlemmene gjør slik at den blir tilgjengelig for
andre medlemmer og for skoler/foreninger etc. Eksempler på dette kan være
korte videoer, foredrag, info-tekster etc. som kan legges ut på vår nettside.
 Annet?
8. Budsjettforslag 2018
9. Valg



I år skal er kun vervet som sekretær på valg. Valgkomite bestående av Torild
Johansen, Vigdis Tverberg og Kjersti Sjøtun foreslår at Anette Wold blir valgt
som sekretær for ett år.
Valgkomite for 2018

i. Stein Kaartvedt, UiO
ii. NN
iii. NN
10. Sted for årsmøte i 2018 og 2019
Det er forslag om å arrangere møtet i Tromsø i 2018 og i Oslo i 2019. Andre forslag?

