Saksliste for årsmøtet 2020 i Norske Havforskeres Forening
Digitalt i Zoom, tirsdag 20. oktober 2020 kl 13:00
https://uib.zoom.us/webinar/register/WN_0q8bd94_SBaoXnzw87UGgg
1. Godkjenning av saksliste, valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av årsmelding for 2019
3. Godkjenning av regnskap for 2019
4. Budsjettforslag 2021
Budsjett
2021

Budsjett
2019

Regnskap
2019

Inntekter
Medlemskontingent
Bedriftsmedlemskap
Møteavgift
Arrangementsstøtte NFR
Renteinntekter
Budsjetterte inntekter

0
40 000
0
0
0
40 000

0
50 000
87 000
100 000
0
237 000

300
25 000
67 700
92 307
59
185 366

Utgifter
Bankgebyrer (DnB, Vipps)
Hjemmeside (One.com)
Porto/rekvisita
Havforskermøtet
Reiseutgifter styret
Andre utgifter
Budsjetterte utgifter

200
700
500
45 000
0
1 000
47 400

1 000
700
200
200 000
12 000
0
213 900

471
612
199
184 614
11 653
1 000
198 549

5. Vedtektsendringer (se begrunnelse i vedlegg):
‐ endre navn til Norsk Havforskerforening,
‐ vedta engelsk navn Norwegian Association of Marine Scientists, og
‐ styresammensetning uten varamedlemmer.
6. Valg
I år skal det velges ny leder etter Christian Jørgensen (Universitetet i Bergen)
og to styremedlemmer etter Jon Hestetun (NORCE) som trakk seg fra styret i
løpet av perioden og Sigrid Elvenes (NGU Trondheim). Valgkomiteen har vært
styret, som foreslår følgende personer som har sagt seg villig til å stille til valg
for tre år (2020‐2023):
Øyvind Fiksen (Universitetet i Bergen) som leder,
Jenny Ullgren (Runde Miljøsenter) som styremedlem,
Kristina Øie Kvile (NIVA, Oslo) som styremedlem.
7. Eventuelt
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Innledning
Pr. 15.09.2020 hadde NHF 370 medlemmer hvorav 36 pensjonistmedlemmer, 8 æresmedlemmer
(Jens G. Balchen, Bjørn N. Gjevik, Bjørn Gulliksen, Hartvig C. Christie, Odd Nakken, Egil Sakshaug, Stig
Skreslet, Roald Sætre), 4 styremedlemmer. Medlemskontingenten ble avskaffet fra og med 2018.
I 2019 hadde vi åtte bedriftsmedlemmer: Akvaplan‐niva, Havforskningsinstituttet, Multiconsult, Nord
Universitet (FBA‐fakultetet), UiT Norges arktiske universitet (BFE‐fakultetet), Universitetet i Bergen
(Institutt for biovitenskap), Universitetet i Oslo (Institutt for biovitenskap) og Åkerblå. Nord
Universitet og UiO var nye bedriftsmedlemmer av året. Det er bedriftsmedlemmene som finansierer
foreninga så de fortjener en stor takk!
Det ble arrangert et Havforskermøte i februar 2019 i samarbeid med Norsk Økologisk Forening.
Havforskermøtet som var planlagt til vår 2020 ble utsatt til oktober 2020 for å finne sted i samarbeid
med møtet til Norsk Geofysisk Forening. På grunn av covid‐19 pandemien ble det i august 2020
bestemt at årsmøtet vil bli avholdt digitalt. I 2020 har styret jobbet med å planlegge det felles møtet.
I den forbindelse ble det også sendt en søknad om arrangementsstøtte til Norges Forskningsråd.

Styrets sammensetning i 2019
Leder:
Christian Jørgensen, Universitet i Bergen (2017‐2019)
Kasserer:
Sünnje Basedow, UiT Norges arktiske universitet (2019‐2021)
Styremedlem: Sigrid Elvenes, NGU, Trondheim (2017‐2019)
Styremedlem: Ketil Hylland, UiO (2019‐2021)
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Styremøter
Styret har i 2019/2020 hatt 13 styremøter digitalt, 5 i 2019 og 8 i 2020.
Styret har ikke hatt kostnader i forbindelse med møtene.

Opptak av nye medlemmer
Søknader om medlemskap har blitt behandlet fortløpende gjennom hele året. Følgende 27 nye
medlemmer ble tatt opp i løpet av 2019/2020:
1. de Jong, Karen
2. Bones, Atle M.
3. Thormar, Jonas
4. Lundesgaard, Øyvind
5. Carlsen, Astrid Anette
6. Machen, Ailbhe Lisette
7. Pakkasmaa, Susanna
8. Hatlebrekke, Hanne Hjelle
9. Mayers, Kyle
10. Heggland, Kristin Nymark
11. Fredriksen, Kaisa Ferguson
12. Kvile, Kristina Øie
13. Refsnes , Alexander
14. Skrefsrud, Johanne
15. Sævik, Pål Næverlid
16. Sørlie, Maria
17. Seljestad, Gaute Wilhelmsen
18. Bull, Marit
19. Baeten, Nicole Jeanne
20. Kistenich, Sonja
21. Laugen, Ane Timenes
22. Moyano, Marta
23. Sander, Gunnar
24. Bechmann, Renée Katrin
25. Vereide, Emilie Hernes
26. Lunde, Synnøve
27. Knag, Anne Christine
Dette året ryddet vi også i medlemslistene og fjernet medlemmer som vi ikke hadde fått kontakt med
på en stund.
Årsmeldingen for 2019/2020 vil bli levert til Nordland Arkiv, Bodø.

NHFs årsmøte for 2020 vil bli avholdt virtuelt
Det vil bli omtalt i neste årsmelding.
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Regnskap for 2019
2019

2018

Medlemskontingent

300

900

Bedriftsmedlemskap

25000

35000

Møteavgift

67700

25600

Støtte NFR

92307

0

Renteinntekter Bank

59

71

SUM inntekter

185366

61571

Bankgebyrer

471

110

Hjemmeside

612

511

Porto

199

0

Årsmøte

184614

0

Reiseutgifter styre

11653

0

Andre utgifter

1000

0

SUM utgifter

198549

621

Totale inntekter

185366

61571

Totale utgifter

198549

621

Resultat

‐13182

60950

Inngående saldo

192526

131576

Utgående saldo

179343

192526

Inntekter

Utgifter

Totalt

Saldo

Havforskermøtet som var planlagt til 2018 ble utsatt til 2019 for å arrangeres samtidig med møtet til
Norsk Økologisk Forening. Noen av møteavgiftene ble betalt i desember 2018, slik at utgående saldo
2019 er lavere enn inngående saldo. Regnskap for møtet følger nedenfor.

3

Regnskap Havforskermøtet februar 2019
Inntekter
Møteavgift deltakere

93300,00

Bedriftsmedlemskap 2018

35000,00

Tilskudd NFR

92307,00

SUM inntekter

220607,00

Utgifter
Hotell

109631,00

Ølhallen

6800,00

Globus catering

14749,90

NØF tirsdag

53434,00

Reiseutgifter Styre

11653,00

SUM utgifer

196267,90

Totalt
Møteinntekter

220607,00

Møteutgifter

196267,90

Resultat

24339,10

Regnskapet for 2019 ble godkjent av revisor Hartvig Christie den 28.02.2020
Havforskermøtet som var planlagt til våren 2020 ble utsatt til oktober 2020 for å arrangeres
samtidig med og i samarbeid med møtet til Norsk Geofysisk Selskap.
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Norske Havforskeres Forening
Til årsmøtet 21. oktober 2020: Forslag til vedtektsendringer
Navneendring til Norsk Havforskerforening
I et år der #metoo og raseopptøyer har avdekket et utall hindringer som sammen er en formidabel
barriere for likestilling og inkludering kan det være på tide med introspeksjon. For vår organisasjon er
navnet kanskje i utakt med verdensånden. Det har aldri vært et krav om at kun norske havforskere kan
være medlemmer, og med økt mobilitet er det på tide å signalisere åpenhet på en måte som ønsker
velkommen og gir tilhørighet også til alle de fantastiske kollegene og medlemmene som har et annet
pass. Styret foreslår derfor at foreningen skifter navn, fra «Norske Havforskeres Forening» til «Norsk
Havforskerforening». Da er det kun et faglig tema og en forskende tilnærming som binder oss sammen,
mens nasjonalitet trer i bakgrunnen som en av de mange forskjellene som gjør individer interessante og
varierte, men som ikke definerer rettigheter eller gruppetilhørighet.
Styrets forslag: Foreningen skifter navn fra «Norske Havforskeres Forening» til «Norsk
Havforskerforening». Forkortelsen forblir NHF, og logoen justeres så lite som mulig for å inkorporere
navneendringen. I vedtektene endres § 1 Navn og initialer fra:
Foreningens navn er Norske Havforskeres Forening, forkortet form NHF.
til ny ordlyd:
Foreningens navn er Norsk Havforskerforening, forkortet form NHF.
Engelsk navn
Styret foreslår å vedtektsfeste en engelsk versjon av navnet siden forskjellige varianter nå forekommer.
Styrets forslag: I vedtektene legges følgende setning til § 1 Navn og initialer:
På engelsk brukes Norwegian Association of Marine Scientists.
Styresammensetning uten varamedlemmer
Med dagens digitale samarbeidsverktøy er det i praksis ikke behov for varamedlemmer. Styret har også
til vanlig fem medlemmer, og om ett faller fra i løpet av året er det tilstrekkelig arbeidskapasitet igjen til
foreningens behov. Styret foreslår derfor at varamedlemmer bortfaller.
Styrets forslag: Under § 4 Ledelse i vedtektene endres punkt 1 fra:
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.
til ny ordlyd:
1. Foreningen ledes av et styre som består av leder, sekretær og 3 styremedlemmer. Ett av
styremedlemmene fungerer som kasserer.
I det nye forslaget er også årskontingent og medlemskap rett stavet.
Eksisterende vedtekter og forslag til nye er vedlagt.

Vedtekter for Norske Havforskeres Forening
Vedtatt på årsmøtet 27. august 1976, sist endret 16. november 2011.
§ 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 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. Studenter (master eller PhD) kan eventuelt
velges for en periode på ett år av gangen.
3. Det oppfordres til at styremedlemmene sitter bare en periode for å oppnå god faglig og
geografisk representasjon. Det oppfordres til at ett av styremedlemmene er student.
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 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.

Vedtekter for Norsk Havforskerforening
Vedtatt på årsmøtet 27. august 1976, sist endret 20. oktober 2020.
§ 1. Navn og initialer
Foreningens navn er Norsk Havforskerforening, forkortet form NHF. På engelsk brukes
Norwegian Association of Marine Scientists.
§ 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 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 årskontingent i to påfølgende år eller ved
beskjed om utmelding til styret.
7. Pensjonister har fritt medlemskap.
§ 4. Ledelse
1. Foreningen ledes av et styre som består av leder, sekretær og 3 styremedlemmer. Ett av
styremedlemmene fungerer som kasserer.
2. Samtlige tillitsvalgte velges for en periode på 3 år. Studenter (master eller PhD) kan eventuelt
velges for en periode på ett år av gangen.
3. Det oppfordres til at styremedlemmene sitter bare en periode for å oppnå god faglig og
geografisk representasjon. Det oppfordres til at ett av styremedlemmene er student.
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 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.

