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Innledning
Styrets elektroniske kommunikasjon med medlemmene i NHF fungerer relativt
bra. Imidlertid ønsker vi at de som ikke har gjort det melder inn sin emailadresse – dette fordi det gjør kommunikasjon med medlemmene både
enklere og billigere. Vi henstiller også alle våre medlemmer om å informere
foreningen når de endrer sin e-postadresse.
Pr. 26.10.05 hadde NHF 329 medlemmer og 38 pensjonist-/æresmedlemmer.
Medlemskontingenten kreves fortsatt inn av regnskapsfirmaet Økonor i Bodø.
Sammendrag av årsmøtes faglige bidrag or 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 2005 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes):
Leder: Gunilla Rosenqvist (2007), NTNU
Sekretær: Trine Galloway (2007), BioMar AS
Kasserer: Else Thorstensen (2006), Havforskningsinstituttet
Vara: Veslemøy Eriksen (2006), Sjøfartsdirektoratet
Nettredaktør: Ketil Hylland (2005), NIVA
Vara: Trine Dale (2005), Norges Fiskerihøgskole
Styremedlem: Fredrika Norrbin (2007), Norges Fiskerihøgskole
Vara: Lars-Petter Myhre (2007), Rogalandforskning
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Styrets aktiviteter
Styret har i 2005 hatt 5 styremøter:
- 01.04.: Rogalandsforskning, Stavanger
- 01.07.: Telefon
- 17.08.: Telefon
- 03.10.: Telefon
- 26.10.: Clarion Hotell, Stavanger (i forbindelse med Årsmøtet)
Styret ønsker en økning av medlemsmassen. Forslag som har blitt diskutert
er informasjonsbrosjyre og eventuelt epostliste eller mer aktiv webside.
Leder har vært i kontakt med Svenske Havforskerföreningen om et kombinert
møte i 2006.
Styret har bestemt at kontingentkrav sendes ut i januar 2006 istedenfor
september som før.
Innvalg av nye medlemmer:
Søknader om medlemskap er blitt behandlet fortløpende gjennom hele året.
Følgende 8 nye medlemmer ble tatt opp på Årsmøtet i 2005:
- Torunn Hancke, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
- Marte Lundberg, Norges Fiskerihøgskole
- Gunnar Henriksen, Rogalandsforskning
- Birgit Kjoss Lynge, Statens Kartverk Sjø
- Fiona Provan, Rogalandsforskning
- Åsa Borg, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
- Mette Eknes, Havforskningsinstituttet
- Christoffer Schander, Universitetet i Bergen
Forberedelser til Årsmøtet 2005:
Praktisk tilrettelegging av årsmøtet ble ivaretatt av de lokale
styremedlemmene Veslemøy Eriksen og Lars Petter Myhre, med god hjelp fra
sekretær ved Rogalandsforskning, Åshild Finnestad.
Årsmeldingen og årsmøteprogrammet for 2005 vil bli levert til Nordland Arkiv,
Bodø.
I forbindelse med Årsmøtet 2005 takker vi våre sponsorer
Rogalandsforskning, Rogaland Fylkeskommune og Stavanger Kommune for
fysisk hjelp og generøs økonomisk støtte.

Årsmøtet
Årsmøtet ble holdt på Clarion Hotell i Stavanger den 27.-29. oktober. Tema
for møtet var ”Havets mangfold”. I alt deltok 42 personer på møtet. Program,
deltakerliste og sammendrag av vitenskapelige bidrag er lagt ut på nettstedet
(http://www.havforsk.no).
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Referat
• Minneord for Grim Berge (HI) v/ Per Solemdal og Magne Gilje (Pronova)
v/ Kjersti Sjøtun
• Orientering om styrets arbeid v/Gunilla Rosenqvist
o 2 ordinære + 3 telefon styremøter i året som gikk
o ønsker økning av medlemsmassen; forslag som har blitt diskutert
er informasjonsbrosjyre og eventuelt epostliste eller mer aktiv
webside
o har vært i kontakt med Svenske Havforskerföreningen om et
kombinert møte i 2006
o har bestemt at kontingentkrav ut i januar 2006 istedenfor
september som før
• Gjennomgang av sakslista for årsmøtet
• Rapport fra EFMS (European Federation for Marine Science and
Technology Societies) (v/Stig Skreslet)
o Vår representant er Stig Skreslet
o Mer info finnes på www.efmsts.org
o NHF medlem siden 2001
o President Roberto Danovaro – EFMS har nå fått bedre
administrasjonsrutiner, med sekretær
o Ønsker EFMS innmeldt i European Science Board
o Ønsker å motarbeide stor arbeidsledighet blant europeiske
marinbiologer –spørreskjema om arbeidsstatus legges på NHFs
nettsted
o Stig Skreslet deltok på Svenske Havforskeres Forenings årsmøte
som i 2005 var i samarbeid med EFMS sitt årsmøte. På SHF kom
det opp et forslag om et eventuellt samarbeid med NHF om
årsmøte i 2006
o Svenske Havforskerne ønsker å gjenopplive det nordiske
samarbeidet innen havforskning
• Rapport fra SABIMA (Samarbeidsråd for Biologisk Mangfold) (v/Gunilla
Rosenqvist)
o Jon-Arne Sneli og Brage Rygg er våre representanter
o Aktive rådgivere om marine miljøer, 2005 framfor alt når det gjaldt
innspill til Havressurslovutvalget og for regjeringens nye
arbeidsprogram
o Sabimas årsmelding legges ut på NHFs nettsted
• Rapport fra NOSAM (Norsk samarbeidsråd for marine vitenskaper) (v/
Stig Skreslet)
o Medlemmene Terje Thorsnes, Håkon Hop og Stig Skreslet var
tilstede på NHFs årsmøte
o Lite har skjedd i året som gikk, og medlemmene skal diskutere
fremtiden for NOSAM
• Vedtektssaker:
1. Godkjenning av sakslisten – godkjent
2. Godkjenning av årsmøtekomiteer
- Valgkomité: Geir Johnsen, Kjersti Sjøtun, Jon Arthur Berge –
godkjent
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Komité for premiering av beste poster/foredrag: Christoffer
Schander, Anne Helene Tandberg og Hans Tore Rapp –
godkjent
3. Godkjenning av årsmelding 2004 – godkjent
4. Godkjenning av regnskap 2004 v/ Veslemøy Eriksen
-

regnskap2004.xls

-

Inntekter fra medlemskontingent kraftig redusert fra 2003 til
2004
- Driftsresultat -26.842.-, balanse 51.631,- Regnskap godkjent av revisor, med følgende kommentarer:
i. Balanse bør være 80.000,ii. Hvilken nytte har NHF av medlemskap i EFMS (400 Euro
pr år)? Stig Skreslet informerte om at vi gjennom EFMS
har god mulighet til å påvirke den europeiske
havforskningspolitikk, samtidig som norsk havforskning
blir synliggjort i Europa. Einar Dahl argumenterte for at
nytte ikke alltid er et relevant mål. Årsmøtet var enige om
at medlemskapet bør opprettholdes
iii. Skift til ny bank (Postbanken i dag). Styret utreder.
- Regnskapet godkjent ved akklamasjon
5. Gjennomgang av foreløpig regnskap 2005 v/ Veslemøy Eriksen
- Ønsker overskudd for å øke foreningens reservekapital
- Inntekter 131.500,-, utgifter 122.050,- ⇒ overskudd 9.450,6. Gjennomgang av budsjettforslag 2006 v/ Veslemøy Eriksen
budsjett2006-rev.xls

-

Inntekter 11.500,-, utgifter 106.050,- ⇒ overskudd 5.450,Sponsorinntekter og inntekter fra medlemskontingent bør økes,
utgifter til årsmøter kan reduseres, utgifter til annonsering bør
økes.
- Budsjettet for 2006 ble godkjent med de forslag som kom frem
på møtet
7. Valg av nytt styremedlem (for Ketil Hylland) og vara (for Trine Dale)
- Forslag fra valgkomiteen:
i. Ketil Hylland (NIVA) som fortsatt styremedlem. Fortsetter
en periode til for å fortsetta arbeidet med websiden, viktig
med kontinuitet. Valgt ved akklamasjon.
ii. Terje Thorsnes (NGU) som vara. Valgt ved akklamasjon.
8. Valg av representant til EFMS
- Forslag:
i. Stig Skreslet som representant. Valgt ved akklamasjon.
ii. Gunilla Rosenqvist som vara. Valgt ved akklamasjon.
9. Forslag til vedtektsendringer:
- Diskuterte eventuelle vedtektsendringer som anses å være
forslag til neste årsmøte
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Endring av varighet av styreverv. Ikke bra at leder og sekretær
går samtidig.
- Endre slik at MSc-studenter kan bli medlemmer. Dette for å øke
studenttallet i foreningen.
- Lavere deltakeravgift for studentdeltakelse på årsmøtet. Ikke
nødvendig fordi foregående punkt ble positivt mottatt av
årsmøtet.
- Disse endringene foreslås for godkjenning på årsmøtet i 2006.
10. Innkomne forslag æresmedlem.
- Ingen. Medlemmene oppfordres til å foreslå æresmedlemmer til
styret.
11. Tid og sted for 2006-møte
- Forslag:
i. Sammen med Svenske Havforskerföreningen, i Oslo,
begynnelsen av november. Dette forslaget ble vedtatt.
Det ble også diskutert om havforskere fra Danmark også
burde inkluderes. Styret tar dette opp med SVH.
ii. I regi av Marint Forum Lofoten, i Henningsvær. Årsmøtet
var positive til å ha et møte i Lofoten, og ga styret i
oppgave å undersøke muligheten for et slikt møte i 2007.
12. Foreningens fremtid – hvordan markerer vi vår eksistens og sikrer
aktiv deltakelse fra medlemmene?
- Folder utarbeidet, plakat til opphenging på institusjoner lages
- Medlemmene må drive aktiv rekruttering blant studenter
- Opprettelse av aktivt diskusjonsforum på web
- Undersøke muligheten for et aktivt epost-system tilsvarende det
som deb svenske foreningen Oikos har i dag. Styret undersöker.
- Diskuterte muligheten for en vitenskapelig journal på web
- Annonse/link på andre institusjoners websider
13. Eventuelt
- Ingen saker
14. Nye medlemmer opptatt
- Torunn Hancke, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
- Marte Lundberg, Norges Fiskerihøgskole
- Gunnar Henriksen, Rogalandsforskning
- Birgit Kjoss Lynge, Statens Kartverk Sjø
- Fiona provan, Rogalandsforskning
- Åsa Borg, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
- Mette Eknes, Havforskningsinstituttet
- Christoffer Schander, Universitetet i Bergen
15. Pris for:
- beste poster gikk i år til Husa, Sjøtun, Lein & Brattenborg - Will
establishment of an introduced red alga result in local algal
biodiversity changes?
- beste foredrag gikk i år til Dahl, Castberg & Naustvoll –
Skadelige alger som trussel mot norsk havbruk
• Orienteringer:
- Haakon Hop: Det arktiske marinøkologiske forskernettverket
ARCTOS (se www.nfh.no/ARCTOS for mer informasjon)
-
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-

Marit E. Christiansen: Ny bok ”Lobsters, Mud Shrimps and
Anomuran Crabs” av Ingle og Christiansen (2004)
Torkild Bakken: Artsdatabanken – informasjon om norsk biologisk
mangfold (se www.artsdatabanken.no for mer informasjon)

Regnskap 2004
Se Årsmøtereferat.
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