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Innledning 
Styrets elektroniske kommunikasjon med medlemmene i NHF fungerer relativt bra. 
Imidlertid ønsker vi at alle melder inn endringer i email-adresse ved flytting – dette 
fordi det gjør kommunikasjon med medlemmene både enklere og billigere.  
 
Pr. 24.10.07 hadde NHF 155 betalende medlemmer og 44 pensjonist-
/æresmedlemmer. Pga problemer med utsendelse av giro for 2007 vil den bli sendt 
ut på nytt til de som ikke har betalt. Medlemskontingenten ble krevet inn av 
regnskapsfirmaet Økonor i Bodø i 2007, men grunnet ovennevnte problemer har 
styret besluttet å avslutte avtalen fra 2008 og isteden sende ut kontingentkrav 
gjennom ny hjemmeside. 
 
Vervekampanje for nye medlemmer er gjennomført, dvs brosjyre er sendt ut til alle 
eksisterende medlemmer. Styret har også jobbet for å verve bedriftsmedlemmer – 
dette arbeidet vil fortsette i 2008. 
 
Ny web-løsning er utredet og vil snart være oppegående. 
 
Det ble i 2007 søkt Miljøverndepartementet om kr. 100.000,- i grunnstøtte fra 
statsbudsjettet for 2008, men søknaden ble ikke innvilget fordi de ikke anså NHF 
som en miljøvernorganisasjon. Det ble anbefalt å søke Fiskeri- og kystdepartementet 
om grunnstøtte for 2009. 
 
Styrets sammensetning 
Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes): 
Leder: Gunilla Rosenqvist (2007), NTNU 
Sekretær: Trine Galloway (2007), SINTEF Fiskeri og havbruk 
Kasserer: Veslemøy Eriksen (2009), Sjøfartsdirektoratet 

Vara: Kriss Rokkan Iversen (2009), Norges Fiskerihøgskole 
Styremedlem: Ketil Hylland (2008), Universitetet i Oslo 
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 Vara: Terje Thorsnes (2008), NGU  
Styremedlem: Fredrika Norrbin (2007), Norges Fiskerihøgskole  
 Vara: Lars-Petter Myhre (2007), StatoilHydro  
 
Styrets aktiviteter 
Styret har i 2007 hatt 7 styremøter, 1 av dem sammen med Svenske 
Havsforskarföreningen (SFH): 

- 16.03.: Telefon (sammen med SFH) 
- 27.03.: Telefon 
- 28.06.: Hotell Augustin, Bergen 
- 17.09.: Telefon 
- 04.10.: Telefon 
- 24.10.: Comfort Hotell Holberg, Bergen (i forbindelse med Årsmøtet) 
- 12.12.: Telefon 

 
Innvalg av nye medlemmer: 
Søknader om medlemskap er blitt behandlet fortløpende gjennom hele året. 
Følgende 24 nye medlemmer ble tatt opp i løpet av 2007: 

• Fjukmoen, Øyvind Det Norske Veritas 
• Gaarsted, Frank  Universitetet i Tromsø 
• Salvesen, Ingrid  Artsdatabanken 
• Svendsen, Einar  Havforskningsinstituttet 
• Vogedes, Daniel  UNIS 
• Haveland, Frode  Resipientanalyse 
• Amundsen, Trond  NTNU 
• Forsgren, Elisabet NINA 
• Hareide, Nils-Roar Runde Miljøsenter 
• Garnes, Greta   Runde Miljøsenter 
• Omli, Lena   Havforskningsinstituttet 
• Simonelli, Paolo  Universitetet i Bergen 
• Jacobsen, Helge  Norges Fiskerihøgskole 
• Nilsen, Marianne  IRIS Biomiljø 
• Pettersen, Ivar    Høgskolen i Bodø 
• Strand, David   Universitetet i Bergen 
• Wald, Daniela Sabine Universitetet i Bergen 
• Ådlandsvik, Bjørn  Havforskningsinstituttet 
• Bengtsson, Mia   Universitetet i Bergen 
• Gismervik, Ingrid  Wema System AS 
• Hansen, Svein E.  Oceanor 
• Nilsen, Kjerstin Longva Universitetet I Bergen 
• Nilsson, Gro  Havforskningsinstituttet 
• Langård, Lise  Havforskningsinstituttet 

 
Forberedelser til Årsmøtet 2007: 
Fordi ingen styremedlemmer hadde tilholdssted i Bergen ble den praktiske 
tilrettelegging av møtet fordelt mellom styremedlemmene. Vi fikk hjelp fra Aud Larsen 
og Anne Christine Utne Palm ved Universitetet i Bergen med anskaffelse av 
postervegger og studenthjelp. Videre fikk vi hjelp fra Else Torstensen og Solveig 
Thuland ved Havforskningsinstituttet med arrangement av mottakelse og omvisning 
på Akvariet første kvelden. Styret er takknemlig for denne hjelpen. 
 
Årsmeldingen og årsmøteprogrammet for 2007 vil bli levert til Nordland Arkiv, Bodø.  
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Årsmøtet 
Årsmøtet ble holdt på Comfort Hotell Holberg i Bergen den 24.-26. oktober og hadde 
2-delt tema: ”Klima” og ”Marin Biodiversitet – rødlisten og svartlisten tema”. 
Sammendrag av årsmøtes faglige bidrag or orienteringer er lagt ut på egen side på 
nettstedet (www.havforsk.no), og presenteres derfor ikke som en del av 
årsmeldingen. Møtedeltakerne stemte på beste studentpresentasjon og beste 
studentposter. Premien for beste studentpresentasjon (kr 1000) gikk til Kjerstin 
Longva Nilsen (UiB); ”How predator-kariomones and substrate quality influence the 
behaviour of the European lobster (Homarus gammarus)” og premien for beste 
studentposter (kr 1000) ble delt mellom Rozemarijn Keuning (UiB): ”Distribution and 
ecology of Thyasiridae (Mollusca: Bivalvia) in coastal waters of Hordaland, Norway” 
og Lise Langård (HI): ”How effects of habitat enrichment in the early rearing 
environment influences anti-predator behaviour in juvenile cod (Gadus morhua L.)”. 
 
47 medlemmer var tilstede under behandling av foreningssakene: 
• Minneord for avdøde medlemmer: Torleif Holthe (NTNU) v/ Torkild Bakken og 

John Gray (UiO) v/ Ketil Hylland 
• Orientering om styrets arbeid v/ Gunilla Rosenqvist 

o 3 styremøter som telefonmøter og 2 som fysiske møter i året som gikk 
o Søkte Miljøverndepartementet den 04.07.07 om kr. 100.000,- i 

grunnstøtte fra statsbudsjettet for 2008. Resultat kunngjøres i nov/des i 
år 

o Ny web-løsning utredet og snart oppegående 
o Vervekampanje for nye medlemmer gjennomført, dvs brosjyre sendt ut 

til alle eksisterende medlemmer 
• Gjennomgang av sakslisten for årsmøtet 
• Vedtektssaker: 

1. Sakslisten godkjent 
2. Valgkomite godkjent: Stig Skreslet (HiBo, leder), Ingrid Ellingsen (SINTEF 

Fiskeri og havbruk) og Torkild Bakken (NTNU) 
3. Årsmelding 2006 godkjent. Årsmeldinger bør printes ut til årsmøtet påfølgende 

år. 
4. Regnskap 2006 (v/ Veslemøy Eriksen) godkjent under forutsetning av at revisor 

godkjenner det. 

Regnskap 2006 
Havforsk.pdf  

5. Gjennomgang av budsjettforslag 2008 v/ Veslemøy Eriksen. Tatt til etterretning, 
med forslag om at bedriftsmedlemskap og bedriftsutstillere tas med på 
inntektssiden. 

Budsjett NHF 
2008.xls  

Pga problemer med regnskapsbyrået undersøker vi nå alternative 
regnskapsbyråer. 

6. Valg av ny leder, sekretær, styremedlem og vara.  
Kandidater:  Einar Dahl (HI), leder 

Lena Omli (HI), sekretær 
Jofrid Skardhammar (Akvaplan-NIVA), styremedlem 
Torstein Pedersen (NFH), vara  

De nye styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon. 
7. Ingen forslag til vedtektsendringer kommet inn 
8. Ingen innstilt som æresmedlem i 2007 
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9. Endringer i æresmedlemskomitèen: 
• Anne Christine Utne Palm går inn som leder 
• Einar Dahl går ut, erstattes av nytt medlem. Blir kunngjort senere. 
• Lars-Petter Røed fortsetter som komitèmedlem 

10. Status medlemsmasse v/ Trine Galloway 
• 155 betalende medlemmer pr 24.10.07, men problemer med utsendelse 

av giro. Giro for 2007 vil bli sendt ut på nytt til de som ikke har betalt. 
• 44 pensjonistmedlemmer 
• 21 nye medlemmer opptatt på Årsmøtet 

• Fjukmoen, Øyvind Det Norske Veritas 
• Gaarsted, Frank  Universitetet i Tromsø 
• Salvesen, Ingrid  Artsdatabanken 
• Svendsen, Einar  Havforskningsinstituttet 
• Vogedes, Daniel  UNIS 
• Haveland, Frode  Resipientanalyse 
• Amundsen, Trond NTNU 
• Forsgren, Elisabet NINA 
• Hareide, Nils-Roar Runde Miljøsenter 
• Garnes, Greta  Runde Miljøsenter 
• Omli, Lena  Havforskningsinstituttet 
• Simonelli, Paolo  Universitetet i Bergen 
• Jacobsen, Helge  Norges Fiskerihøgskole 
• Nilsen, Marianne  IRIS Biomiljø 
• Pettersen, Ivar   Høgskolen i Bodø 
• Strand, David  Universitetet i Bergen 
• Wald, Daniela Sabine Universitetet i Bergen 
• Ådlandsvik, Bjørn  Havforskningsinstituttet 
• Bengtsson, Mia  Universitetet i Bergen 
• Gismervik, Ingrid Wema System AS 
• Hansen, Svein E.  Oceanor 

11. Presentasjon av ny web-løsning v/ Ketil Hylland. Håper å ha ny løsning 
oppegående før jul. Eksempel fra samme leverandør kan sees på www.nsft.net 

12. Tid og sted for Årsmøtet 2008  
• Forslag: Tromsø 
• Diskusjon om 2 hele dager, eller fordelt over 3 dager. Forslag om 

spørreundersøkelse, om hva medlemmene foretrekker, via nettet 
13. Eventuelt 

- Husk neste nordiske fellesmøte (m/ SHF) i 2009 i Sverige 
- Hva skal vi gjøre med synkende medlemsmasse? 

i. Akseptere at vi er en engere krets, men bli flinkere til å 
informere utad om ting som angår et bredere publikum 

ii. Bli mer samfunnsengasjert 
iii. Invitere journalister til årsmøtet 
iv. Sende ut pressemelding om årsmøtet 
v. Vervekampanje for oseanografer og fysikere 
vi. Ta bedre vare på gamle medlemmer 
vii. Markedsføre NHF som nettverksarena 
viii. Medlemmer må oppfordre sine studenter til å dra på årsmøtet 
ix. Finne mer perifere medlemmer – havforskere i bredere 

forstand 
x. Gi eksisterende og nye medlemmer inntrykk av at de går glipp 

av noe hvis de ikke kommer til årsmøtet, f.eks ved å invitere 
internasjonalt ledende keynotes til årsmøtet 
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xi. Profilere faglig kvalitet  
xii. Profilere årsmøtet som arena hvor studenter kan debutere 

med presentasjon 
xiii. Få studenter og yngre forskere inn i styret 
xiv. Lempe på kravene for medlemskap 
xv. Skifte navn på foreningen for å unngå å bli oppfattet som en 

snever organisasjon 
xvi. Opprettholde NHFs profil som tverrfaglig – ønske alle 

velkommen  
xvii. Sende spørreskjema til medlemmer som ikke kom på årsmøtet 

om hvorfor de ikke kom og hva som skal til for at de kommer 
xviii. Legge møtet til en helg 
xix. Bedre markedsføringen 
xx. Bli bedre formidlingskanal for relevant informasjon 
xxi. Ta opp aktuelle tema 
xxii. Bedre økonomien ved å søke om mer offentlig støtte 

• Orienteringer (26.10.07): 
- Stig Skreslet: EFMS 
- Jon Arne Sneli: SABIMA  
- Terje Thorsnes: NOSAM 
- Jan Throndsen: Phytoplankton of Norwegian coastal waters – engelsk 

utgave av Norsk kystplanktonflora 
- Aud Larsen: Norsk mikrobiologisk deltakelse i Polaråret – en rapport fra 

PAME-Nor forsøket i Ny-Ålesund august 2007 
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