
 
 

                      Årsmelding 2001 
 

 
Innledning 
 
Styrets elektroniske kommunikasjon med Havforskerforeningens medlemmer synes fortsatt å 
ha fungert bra.  

I 2001 ble innkrevingen av medlemskontingent for første gang foretatt av et 
regnskapsfirma som foreningens styre har tegnet avtale med. Firmaet foretok innkreving etter 
medlemslisten, uten å bli orientert om at pensjonister har gratis medlemskap. Det medførte en 
del henvendelser til formannen som beklager inkurien. 
 Sammendrag av årsmøtets faglige bidrag og orienteringer er lagt ut på egen side på 
nettstedet (http://www.havforsk.no) og presenteres derfor ikke som en del av årsmeldingen. 
 
 
Styrets sammensetning 
 
Styret har i 2001 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes): 
Formann:  Stig Skreslet (2001) 
    Høgskolen i Bodø 
Sekretær  Barbro Killie (2001) 
    Nordlandsforskning / Fylkesmannen i Nordland 
Styremedlemmer: 
Ketil Eiane, kasserer (2003)   Vara:  Øyvind Tvedten (2003) 

Universitetet på Svalbard    Rogalandsforskning 
Bente Edvardsen (2002)   Vara: Kurt Tande (2002) 

NIVA     Norges fiskerihøgskole 
Kjersti Sjøtun (2001)    Vara: Harald Loeng (2001) 

Havforskningsinstituttet    Havforskningsinstituttet 
 
 
Styrets aktiviteter 
 
Styremøter 
Styret har i 2001 kommet sammen i tre møter. Det første ble holdt som telefonmøte 27. 
februar. Grunnet problemer med telekommunikasjon med Svalbard deltok ikke kassereren. 
Det neste ble arrangert i Bodø den 29. mai med alle medlemmer til stede. Styret kom dessuten 
sammen i Bodø den 22. november, for praktiske forberedelser av foreningens Årsmøte. Da 
behandlet ikke Styret noen saker og førte derfor ikke referat. 
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Endringer i Styret 
I forbindelse med svangerskap søkte Styrets valgte sekretær Barbro Killie om permisjon. 
Kjersti Sjøtun overtok hennes funksjon fra 1. september. Sjøtuns vararepresentant Harald 
Loeng var forhindret fra å kunne delta i Styrets årsmøtearbeid. Kurt Tande kom derfor inn 
som fast medlem, inntil nyvalgt sekretær overtok ved årsskiftet. 
 
Oppfølging av vedtak i Årsmøte 2000 
Årsmøtets vedtak om å utvikle en strategi- og handlingsplan for NHF ble fulgt opp med 
Styrets framlegg i foreningens Årsmøte 2001. 
 Styret meldte NHF inn i European Federation for Marine Science and Technology 
Societies (EFMS) og deltok med Kurt Tande som representant i generalforsamlingen i 
Monaco. NFR ble søkt om å dekke reise- og oppholdsutgifter, samt medlemsavgift for 2001, 
men avslo søknaden. EFMS dekket reiseutgiftene, men oppholdsutgifter og medlemsavgift 
ble dekket av NHF. 
 Styret meldte NHF inn i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) og 
oppnevnte Jan Rueness og Brage Rygg som foreningens representanter i 2001. 
 Årsmøtets vedtak om framtiden til universitetsutdanning i marin kjemi ble den 9. 
januar 2001 oversendt i brev til Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementet, Stortingets 
forsknings- og utdanningskomité, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Universitetet i 
Tromsø, Universitetet i Trondheim og Norges forskningsråd. Styret har i 2001 ikke mottatt 
svar på brevene og kjenner ikke til noen utvikling i saken. 
 Med bakgrunn i vedtaket om å kunne utnevne æresmedlemmer, la styret fram forslag 
om vedtektsendring etter å ha sendt det til medlemmene på høring. 
 Årsmøtet 2000 vedtok å overdra føringen av foreningens regnskap til et 
regnskapsfirma. Styret engasjerte regnskapsfirmaet ØkoNor a.s. til arbeidet.  

I samsvar med årsmøtevedtak om kontingentheving, sendte ØkoNor a.s. ut krav om kr 
300,- fra medlemmene.  
 Styret overførte nettstedredaksjonen fra sekretæren til styremedlem Bente Edvardsen.  
 
Oppfølging av rutiner og nye initiativ 
Styret har fulgt opp medlemmer som sto i rest med innbetaling av medlemskontingent og har 
strøket de som etter purringer ikke betalte inn kontingent for 2001. 

For å rekruttere nye medlemmer utviklet Styret en folder som ble sendt til ett medlem 
ved de fleste institusjoner som er representert i NHF, for videre distribusjon.  

I forberedelsene til Årsmøte 2001 ble Rainbow Nordlys Hotel valgt som møtested. 
Styret besluttet å arrangere et åpent årsmøteseminar om ”Kystsoneforvaltning, fra forskning 
til forvaltning”. For å dekke inn utgiftene som ville påløpe foreningen i denne forbindelse, 
søkte formannen institusjoner og organisasjoner i Bodøområdet om støtte og fikk inn kr 
35.970,- fra fem sponsorer: 

• Gigante as, Bodø    kr 15.000,- 
• Høgskolen i Bodø   kr   6.970,- 
• Nordland fylkes fiskarlag   kr   5.000,- 
• Nordland fylkeskommune  kr   5.000,- 
• Bodø kommune    kr   4 000,- 

I mars ble NHF kontaktet av den norske EU-delegasjonen med invitasjon til å delta i et 
møte i Brussel, for å medvirke til at FoU-området Marin forskning og ressursforvaltning 
kunne komme bedre ut i EU-kommisjonens 6. rammeprogram. Styret foreslo å sende to 
medlemmer (Bjørn Braaten og Sverre Myklestad) som sa seg villig til å delta, men NFR 
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mente at Norge ville være tilstrekkelig representert gjennom andre deltakere fra Norge. Det 
har ikke vært noen videre kontakt med EU-delegasjonen. 

Norges Kartverk inviterte NHF til å delta i møte om European Sealevel Service 
(ESEAS) i Stavanger den 30. mai. Kort varsel medførte at foreningen ikke kunne stille med 
representant. 

For å lette opptak av medlemmer til foreningen, drøftet Styret en vedtektsendring som 
ble lagt fram for Årsmøte 2001. 

I forbindelse med medlemskapet i EFMS oversatte Styret foreningens vedtekter til 
engelsk, med hjelp fra medlemmet Chris Hopkins. 

 
Oppfølging av dannelsen av en NOK-lignende organisasjon 
 Etter oppdrag fra interimsmøtet om en NOK-lignende organisasjon, initiert av NHF og 
arrangert på Fornebu i forkant av  foreningens Årsmøte 2000, innkalte formannen den valgte 
arbeidsgruppen til et møte på Stjørdal den 22. februar 2001. Arbeidsgruppen konstituerte seg 
med NHFs formann som leder. Han kommuniserte med arbeidsgruppen i elektronisk postgang 
og innkalte norske marine forskningsinstitusjoner til stiftelsesmøte i Bodø 22.-23. november 
der organisasjonen ble gitt navnet Norsk samarbeidsråd for marine vitenskaper (NOSAM). 
Havforskerforeningens medlem Yngvar Olsen ble valgt som leder for organisasjonen. 
Medlemmene Kari Nygaard og Stig Skreslet ble valgt til å dele sekretærfunksjonen fram til 
konstitueringen i 2002.  
 
Utvalgsarbeid 
NHFs SABIMA-utvalg (Brage Rygg og Jan Rueness) har utført en del utredningsarbeid for 
organisasjonen. Rueness la fram rapport om dette i Årsmøte 2001. 
 Tidligere har NHFs årsmøteforsamling oppnevnt årsmøteutvalgene. Det sittende Styret 
vedtok å oppnevne utvalgene i forkant av Årsmøtet, slik at utvalgsmedlemmene kunne møte 
forberedt på oppgaven. Styret fikk årsmøteforsamlingens godkjenning for framgangsmåten.  
 
Forberedelser til Årsmøtet 2001 
Hele Styret var involvert i den praktisk tilretteleggingen av Årsmøtet i 2001, ved at 
forberedelsene var lagt inn som en post i styremøtet 29. mai. Senere forberedelser har blitt 
ivaretatt av formann og sekretær. Tre Tromsøstudenter som utfører sine hovedfagsoppgaver i 
Bodø (Bård Inge Hansen, Ketil Olsen og Espen Søreng) ble engasjert til å delta i praktiske 
gjøremål før og under årsmøtet, som støtte for Styrets medlemmer. 
 
 
Årsmøtet 
 
Innledning. 
Årsmøtet ble arrangert i Rainbow Nordlys Hotel i Bodø 23.-25. november. I alt deltok 101 
personer i møtet. Av disse var 72 medlemmer av NHF. Et fyldig referat fra årsmøtet er lagt ut 
på nettstedet (http://www.havforsk.no).  
 
Minnestund. 
Per Hognestad, tidligere formann i NHF, døde i 2001 og ble hedret med minneord ved Erlend 
Mokseness og et minutts stillhet. 
 
Dagsseminar. 

På årsmøtets første dag, den 23. november, arrangerte foreningen et 
ettermiddagsdagsseminar om kystsoneplanlegging, fra havforskning til forvaltning. 
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Seminaret ble åpnet med en rekke faglige foredrag holdt av foreningens medlemmer. 
Det ble avsluttet med en panel- og plenumsdebatt om vekst, vern og kystforskning, etter 
debattinnlegg fra sentrale aktører innen forskning og forvaltning.  
 

Forskningrapporter.  
Årsmøtebidrag om forskning ble presentert som muntlige prosjektorienteringer og postere. Av 
disse var det fire prosjektorienteringer og 28 posterpresentasjoner. 25 av posterne ble 
presentert i korte, verbale plenumsbidrag. Sammendrag av de fleste bidrag er tilgjengelig på 
foreningens nettsted (http://www.havforsk.no).  
 
Orienteringer 
Det ble lagt fram fire rapporter fra internasjonale og nasjonale fora. 
 
Vedtakssaker. 

1.  Godkjenning av sakslisten. 
Vedtak: 

Godkjent. 
2.  Godkjenning av styrets oppnevning av årsmøtekomiteer. 

Komité for innvalg av nye medlemmer. 
Stig Falk-Petersen, Mona Gilstad, Magne Haakstad  

Valgkomité. 
Jens Petter Aabel, Grim Eidnes, Haakon Hop 

Komité for premiering av posterpresentasjoner. 
Jan Aure, Marit E. Christiansen, Erlend Moksness  

Redaksjonskomité. 
Robert T. Barrett, Stein Fredriksen  

3. Innvalg av nye medlemmer. 
Etter innstilling fra komitéen for innvalg av nye medlemmer ble 25 nye 
medlemmer valgt inn: 

Aarseth, Eivind 
Andersen, Åsmund 
Bekkby, Trine 
Berg, Inge  
Bjærke, Marit Ruge 
Børsheim, Knut Yngve 
Eliassen, Robert A. 
Evertsen, Jussi 
Hansen, Georg H. 
Heggberget, Thrine Moen 
Iversen, Charlotte 
Iversen, Martin 
Järnegren, Johanna 
Knutsen, Jan Atle 
Kristjánsson, Lárus Thór 
Løvås, Stig Magnar 
Nedreaas, Kjell 
Osland, Helge 
Refstie, Ståle 
Rikardsen, Audun 
Smelror, Morten 
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Solberg, Terje 
Sørnes, Tom 
Thorsnes, Terje 
Vikebø, Frode B 

4. Foreningens forhold til NOSAM. 
Formannen hadde tidligere i møtet redegjort for dannelsen av en NOK-lignende 
organisasjon som NHF tok initiativ til i 2000. Den ble stiftet av 18 marine 
forskningsinstitusjoner i Bodø 23. november 2001, umiddelbart før NHFs 
årsmøte. Organisasjonen fikk navnet Norsk samarbeidsråd for marine vitenskaper 
(NOSAM). Under stiftelsen ble formannen i NHF innvalgt som ex officio medlem 
i styringsgruppen.  
Vedtak: 

NHF slutter seg til NOSAM ved at  formannen skal være ex officio medlem i 
arbeidsutvalget. 

5. Strategi- og handlingsplan for NHF 
Til saken forelå et forslag fra Styret. Etter drøfting av innholdet fattet 
Årsmøteforsamlingen sitt vedtak: 

Forutsetninger 
Formålspragrafen i vedtektene til Norske havforskeres forening stadfester 
at den skal fremme norsk oseanografi i forskning, undervisning og 
anvendelse. Det er på dette grunnlag en strategi skal utformes.  

Norske havforskeres forening har en viktig nasjonal funksjon ved å 
organisere enkeltforskere som bidrar til utviklingen av det norske samfunn, 
gjennom å produsere informasjon om mulige vegvalg innenfor marin sektor. 
Samfunnets prioriteringer av midler til marin forskning er imidlertid 
underlagt en politisk og administrativ styring som ikke er tilstrekkelig 
lydhør for de vilkår forskningen trenger for å yte mer optimale bidrag til 
samfunnet. Norske havforskeres forening har gjennom sine årsmøter vedtatt 
å arbeide for å endre dette forholdet. 
Strategisk mål 
Hovedmålet for Norske havforskeres forening er å organisere personer som 
i kraft av sin forskerutdanning eller yrkesgjerning bidrar til å utvikle norsk 
marin sektor og styrke naturvitenskapelig marin forskning, nasjonalt og 
globalt. 
Delmål om intern utvikling 
NHF skal gjennom sin virksomhet medvirke til at: 
• Medlemmene kan formidle og bli kjent med hverandres 

forskningsresultater på tidlige stadier i forskningsprosessen. 
• Medlemmene oppfordres til å drøfte muligheter for samarbeid over 

institusjonsgrenser. 
• Hovedfagstudenter og unge forskere oppfordres til å gjøre seg kjent og 

bli kjent i det norske marine forskningsmiljø. 
• Samfunnet skal gjøres kjent med medlemmenes forskningsresultater og 

deres potensielle anvendelsesområder. 
Delmål om nasjonalt samarbeid 
Havforskerforeningens medlemmer skal i årsmøtene kunne diskutere og ta 
initiativ til samarbeid mellom institusjoner. Forslag skal formidles gjennom 
foreningens styre til samarbeidende organisasjoner som utøver 
forskningspolitisk påvirkning vedrørende: 
• Utvikling av nasjonale forskningsprogram. 
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• Norsk medvirkning i internasjonale forskningsprogram.  
• Norsk representasjon i internasjonale vitenskapelige organisasjoner.  

Delmål om internasjonalisering 
NHF skal gjennom å være tilsluttet European Federation for Marine 
Science and Technology Associations (EFMS): 
• Utvikle en internasjonal kontaktflate i faglige saker som angår norsk 

havforskning.  
• Bidra til utformingen av Europakommisjonens rammeprogrammer. 

Handlingsplan 
For å nå sine strategiske mål skal Havforskerforeningen satse på en del 
virkemidler: 
• Øke rekrutteringen av aktive forskere, spesielt innen fagområder som er 

svakt representert i NHF, for å videreutvikle foreningens 
tverrvitenskapelige profil. 

• Stimulere rekruttering av medlemmer som arbeider innenfor utdanning 
og anvendt sektor. 

• Fungere som høringsinstans for organisasjoner som arbeider med 
forskningspolitiske oppgaver, ved å opprette utvalg som forbereder 
styrets behandling av slike saker. 

• Videreutvikle nettstedet som faglig møtepunkt for medlemmene og som 
informasjonskanal for politiske myndigheter, forskningsrådet, 
forvaltningen, utdanningssystemet og allmennheten. 

• Aktiv medvirkning i nasjonale og internasjonale organisasjoner der 
NHF er representert. 

6. Oppfølging av NHFs medlemskap i EFMS. 
Styret har i 2001 meldt NHF inn i European Federation for Marine Science and 
Technology Societies. EFMS har innledet samarbeid med Challenger Society of 
Marine Sciences (UK) om utgivelse av en årlig EFMS publikasjon i form av et 
spesialnummer av journalen Ocean Challenge.  
Vedtak: 

NHF tar innmeldingen i EFMS  til etterretning og  slutter seg til at  det nye 
styret følger opp utgivelsen av et EFMS tidsskrift. 

7. Taksonomisk ekspertise for sikring av biologisk mangfold. 
Jan Rueness orienterte om at biosystematikk er mye dårligere utviklet innen marin 
sektor enn i andre faglige disipliner som er involvert i SABIMA-arbeidet. 
Årsmøteforsamlingen fant dette uholdbart i forhold til norske myndigheters 
satsing på marin sektor. 
Vedtak: 

NHF påpeker viktigheten av taksonomifaget og oppfordrer utdannings-
myndighetene og institusjonene om å styrke utdanning og utvikling innen 
marin biosystematikk. Saken følges opp av det nye styret i samarbeid med 
Jan Rueness og Brage Rygg. 

8. Database for gammel litteratur  
Bjørn Berland har bedt NHF støtte et nordisk initiativ om overføring av eldre 
parasittlitteratur til digitalt format. I sitt saksframlegg til Årsmøtet har Styret 
tilrådd at arbeidet blir utvidet til å omfatte all marin systematikk og taksonomi i 
Norge.  
Vedtak: 
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1. Havforskerforeningen oppretter et utvalg for utredning av tiltak for å 
gjøre gammel biologisk litteratur tilgjengelig på elektronisk format: 
• Bjørn Berland 
• Torleiv Brattegard 
• Jan Helge Fosså 
• Jan Rueness 

Utvalget konstituerer seg selv med en leder. 
2. Mandat. 

Utvalget skal: 
a.   Utrede hvordan marine forskningsinstitusjoner kan inngå samarbeid 

om bruk av egne ressurser til scanning av eldre litteratur innen 
marin biologi. 

b.   Klarlegge behov for økonomiske tilskudd og medvirkning fra 
nasjonale litteraturdatabaser.  

c.   Gjennom kommunikasjon med Havforskerforeningens nettredaktør, 
klargjøre hvordan Havforskerforeningens nettsted kan fungere som 
bindeledd mellom medlemmene og etablerte litteraturdatabaser. 

3. Oppfølging: 
Innstilling legges fram for Havforskeforeningens styre innen 1. 
september 2002. Havforskerforeningens styre behandler innstillingen fra 
utvalget og oversender et forslag om tiltak til Norsk samarbeidsråd for 
marine vitenskaper (NOSAM), for videre oppfølging. 

9.   Bruk av nettstedet  
Bente Edvardsen, Styrets nettredaktør, orienterte om skifte til nytt netthotell og 
om foreningens tilbud på nettstedet. 
Vedtak: 

Tatt til etteretning. 
10. Vedtektsendringer. 

Styret la fram forslag om to nye punkt under §3 Medlemmer. 
Vedtak: 

Tidligere pkt 3 endres til: 
Søknader om medlemskap oversendes kvartalsvis for behandling i et utvalg 
på tre personer  som utnevnes i årsmøtet med en virketid på ett år. Styret 
behandler utvalgets innstilling og fatter vedtak om opptak av nye 
medlemmer. 
Nytt pkt 4: 
Æresmedlemmer kan utnevnes i foreningens årsmøte i henhold til eget 
reglement vedtatt i Årsmøte 2000. 

11. Sarsia-abonnement. 
Tidligere redaktør Tore Høisæter i tidsskriftet Sarsia orienterte om overføring av 
eierskapet til et britisk forlag. 
Vedtak: 

Tatt til etteretning. 
12. Godkjenning av årsmelding 2000. 

Årsmelding for år 2000 ble sendt medlemmene som vedlegg til elektronisk post 
og var lagt ut i årsmøtet. 
Vedtak: 
Vedtatt. 

13. Foreløpig regnskap for 2001. 
Kassereren orienterte. 
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Vedtak: 
Tatt til etterretning. 

14. Budsjettforslag for 2002. 
Forslag ikke lagt fram. 
Vedtak: 

Tatt til etterretning. 
15. Kontingent 2002, innføring av bedriftskontingent? 

Styret har mottatt forespørsel om innføring av ”bedriftskontingent” der hensikten 
er å kunne tegne medlemskap for alle bedriftens ansatte til en kostnad som er 
lavere enn produktet mellom kontingentsats og antall tegnede medlemmer. 
Vedtak: 

NHF er en forening basert på personlig medlemskap. Det er derfor ikke 
anledning til å tegne institusjonsmedlemskap. Kontingenten for 2002 skal 
fortsatt være kr 300,-.   

16. Valg av revisor. 
Valgkomiteen la fram forslag om kandidat. 
Vedtak: 

Jan Rueness. 
17. Valg av formann, sekretær og ett styremedlem. 

Valgkomiteen la fram sin innstilling. 
Vedtak med akklamasjon:  

Formann: Anne Gro Vea Salvanes  
Sekretær: Aud Larsen 
Styremedlem: Dag Slagstad med vararepresentant Turid Winther-Larsen 

18. Tid og sted for neste årsmøte. 
Vedtak: 

I 2002 legges årsmøtet til Bergen, i tilknytning til Forskningsrådets MARE-
møte. 

19. Eventuelt. 
I samsvar med vedtak i sak 10, om vedtektsendringer, forlenget Årsmøtet 
mandatet til Innvalgskomiteen: 
Vedtak: 

Til vurdering av søknader om medlemskap velges Stig Falk-Petersen, Mona 
Gilstad og Magne Haakstad med førstnevnte som leder. 

 
Premier for gode presentasjoner (utdelt av utvalget) 

Beste poster: Marit Ruge Bjærke 
Beste muntlige presentasjon: Elisabeth Lundsør 
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Foreningens økonomi. 
 
Kassererberetning fra kasserer Ketil Eiane. Regnskapet er godkjent av  
Havforskerforeningens revisor Jan Rueness. 
 
RESULTATREGNSKAP 2001  
  
Driftsinntekter:  
Medlemskontingent innbetalt i 2001  kr        82,900.00  
Støtte til seminar  kr          4,000.00  
Driftsstøtte  kr        15,000.00  
Sum driftsinntekter  kr      101,900.00  
  
Driftskostnader:  
Serverleie  kr          5,764.00  
Regnskapshonorar  kr          6,500.00  
Reise og opphold årsmøte  kr        64,350.00  
Diverse utgifter årsmøte  kr          1,120.00  
Diverse reiser styre  kr          8,595.50  
Annonser/reklame  kr          1,798.00  
Kontingenter  kr          3,172.00  
Gaver/blomster  kr             170.00  
Gebyrer bank  kr              45.50  
Andre kostnader  kr             250.00  
Sum driftskostnader  kr        91,765.00  
  
Renteinntekter bank  kr          1,752.32  
Sum finansinntekter  kr          1,752.32  
  
DRIFTSRESULTAT  kr        11,887.32  
  
  
  
BALANSE PR. 31.12.2001  
  
  
Egenkapital  kr        75,275.07  
Beregnet resultat  kr        11,887.32  
Sum egenkapital  kr        87,162.39  
  

Gjeld 
 
.kr         0 

 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  kr      87,162.39 
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