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Innledning
Pr. 04.11.09 hadde NHF ca 160 betalende medlemmer og 54 pensjonist-/æresmedlemmer
av ca 400 registrert i ”medlemsregisteret”. Betaling av medlemskontingenten er sendt ut via
e-post. Grunnen til så lav innbetaling kan være at noen av medlemmene er ”sovende” eller
at vi har problem med å få oppdatert e-post adresser. Det er viktig at medlemmer som
bytter e-post adresse gir beskjed om det.
Det har blitt sendt ut forespørsel om bedriftsmedlemskap til 13 aktuelle
bedrifter/institusjoner, og vi har pr. i dag fått ett bedriftsmedlemskap gjennom Det Norske
Veritas. Med medlemskapet følger plass på vår webside og 2 gratis personmedlemskap.
Det har også blitt sendt tre søknader om økonomisk støtte til årsmøtet, men det gav ingen
uttelling.
Vi har gjennom 3 år brukt webside levert av edb-totalpartner. Vår erfaring er at dette
produktet ikke fungerer maksimalt da det er mye småfeil i søkesystemet, og det er lite
brukervennlig ved publisering på websiden.
Årsmøtet 4-6 november 2009 ble holdt på Holmenkollen Park Hotel i Oslo. Der var ca 95
deltagere, og det ble holdt 26 foredrag og vist 10 postere. Deltagerne var fornøyde med
arrangementet, det er bare gode tilbakemeldinger. Deltagerne ble fraktet med buss til NIVA
Oslo som hadde arrangert en hyggelig mottagelse den første kvelden. Det ble en fin
oppstart på resten. Festmiddagen ble holdt i festsalen på hotellet og Departementsråd Jørn
Krogh åpnet det hele med en hilsen fra Fiskeri- og kyst departementet. Veslemøy Eriksen
gjorde en strålende innsats som toastmaster på kort varsel. Anne Helene Tandberg holdt en
spennende festtale og John Arthur Berge takket for maten. Flere av gjestene leste under
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middagen opp fiktive og underholdende telegrammer med hilsninger til NHF. Det ble servert
forfriskninger fra en liten bar i tilknytning til festsalen til ut i de sene timer.
Det neste årsmøtet i 2010 blir som en del av nordisk fellesmøte for havforskere i Strømstad i
Sverige

Styrets sammensetning i 2009
Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning (år for nyvalg i parentes):
Leder:
Einar Dahl (-2010), Havforskningsinstituttet
Sekretær:
Lena Omli (-2010), Havforskningsinstituttet
Kasserer:
Veslemøy Eriksen (-2009), Østensjø rederi AS
Vara:
Vigdis Tverberg (-2009), Polarinstituttet i Tromsø
Styremedlem: Terje Thorsnes (-2011), NGU
Vara:
Anne Christine Utne Palm (-2011), UiB
Styremedlem: Jofrid Skardhamar (-2010), Norges Fiskerihøgskole, Tromsø
Vara:
Torstein Pedersen (-2010), Norges Fiskerihøgskole, Tromsø

Styrets aktiviteter
Styret har i 2009 hatt 16 styremøter.
Over telefon ble det holdt møte; 13/1, 26/1, 12/2, 26/2, 26/3, 20/4, 15/5, 4/6, 19/6, 18/8,
3/9, 21/9, 5/10, 13/10 og 27/10. Det siste møtet 3/11 ble holdt på Holmenkollen Park Hotel.

Innvalg av nye medlemmer:
Søknader om medlemskap er blitt behandlet fortløpende gjennom hele året. Følgende 16
nye medlemmer ble tatt opp i løpet av 2009:
-

Margaret Dolan
Henrik Glenner
Silje Forbord
Hilde Elise Heldal
Torjan Bodvin
Svein Atle Uldahl
Jan Henrik Sandberg
Janne Kim Gitmark
Maria Pettersvik Salmer
Franz Uiblein
Hege Gundersen
Anke Weber Smit
Elisabeth Støhle Rødland
Sigurd Heiberg Espeland
Mette Eilertsen
Solfrid Sætre Hjøllo

NGU
UiB
SINTEF, Fiskeri og Havbruk
Havforskningsinstituttet
Havforskningsinstituttet
Promar AS
Norges Fiskarlag
NIVA
Rambøll Norge
Havforskningsinstituttet
NIVA
NIVA
UiO
Havforskningsinstituttet
Rådgivende Biologer AS
Havforskningsinstituttet
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Årsmeldingen og årsmøteprogrammet for 2009 vil bli levert til Nordland Arkiv, Bodø.

Årsmøtet 2009
60 års jubileumsårsmøtet ble holdt på Holmenkollen Park Hotel i Oslo 4-6 november.
Programmet startet med et heldags åpningsseminar med inviterte foredragsholdere fra
forvaltning og forskning. Ved åpningen fikk foreningen hilsninger fra representanter fra FKD
og MD. De to neste dagene inneholdt innsendte foredrag fra medlemmene innen temaene;
”Polaråret – hva har det lært oss, og hva skjønner vi ikke?”, ”Biologisk mangfold”,
”Vesterålen, inngangsporten til Barentshavet: transportmekanismer, prosesser og biologiske
ressurser.”, ”Historikk” og ”Åpen sesjon”. Sammendrag av årsmøtets faglige bidrag og
orienteringer er lagt ut på egen side på nettstedet (http://www.havforsk.etp.no), og
presenteres derfor ikke som en del av årsmeldingen. Møtedeltakerne stemte på beste
studentpresentasjon og beste studentposter. Prisen for beste student poster gikk til Arve
Lynghammar, masterstudent i systematikk/taksonomi, NTNU. Siden det bare var en student,
Maria Kaurin fra UiO, som holdt foredrag fant vi det mer riktig å gi en påskjønnelse i form av
en flaske god vin. Vi håper på større deltagelse fra studenter ved neste årsmøte.
Foreningssaker
Minneord:
To gode kolleger som var gått bort det siste året ble minnet før selve årsmøtet ble satt:
Æresmedlem professor Jens Glad Balchen (v. Thomas McClimans) og professor Kjell Kristian
Olsen (v. Bjørn Gulliksen).

Orientering om styrets arbeid v/ Einar Dahl
- 16 styremøter som telefonmøter og 1 som fysisk møte i året som gikk
- Det har vært arbeidet med å utforme innhold til bedriftsmedlemskap og det
har blitt sendt ut forespørsel om bedriftsmedlemskap til 13 aktuelle bedrifter.
- Det neste årsmøtet i 2010 blir som en del av nordisk fellesmøte for
havforskere i Strømstad i Sverige

Årsmøtet 2009
Gjennomgang av sakslisten for årsmøtet
1. Sakslisten - godkjent
2. Valgkomite - godkjent
Ketil Hylland (UiO), Dag Aksnes (UiB) og Ingrid Ellingsen (SINTEF).
3. Årsmelding 2008 - godkjent
4. Regnskap 2008 v/ Veslemøy Eriksen – godkjent med kommentar (Trine Galloway) om
at det må stå minus foran utgifter
5. Gjennomgang av budsjettforslag 2010 v/ Veslemøy Eriksen.
6. Valg av nye, styremedlem og vara.
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Kandidater:

Vigdis Tverberg (Polarinstituttet), styremedlem (kasserer)
(2009-2012).
Hege Vestheim (UiB), varamedlem (2009-2012).
De nye styremedlemmene ble valgt ved akklamasjon.
7. Ingen forslag til vedtektsendringer.
8. Ingen innstilt som æresmedlem i 2009.

9. Status medlemsmasse v/ Lena Omli
160 betalende medlemmer pr 04.11.09, mens det er registrert ca 400
medlemmer på medlemslisten. Grunnen til så lav innbetaling kan være at noen av
medlemmene er ”sovende” eller at vi har problem med å få oppdatert e-post
adresser. Det er viktig at medlemmer som bytter e-post adresse gir beskjed om
det.
54 pensjonistmedlemmer
16 nye medlemmer (se pkt. styrets aktiviteter).

10. Tid og sted for årsmøtet 2010
Årsmøtet i 2010 blir et nordisk fellesmøte som holdes i Strømstad i Sverige som
blir vertskapsland og har hovedansvar for arrangementet. Møtet blir holdt noe
tidligere (september) enn vanlig.
Orienteringer
-

-

Anne Christine Utne Palm orienterte om arbeid i EFMS og oppfordret
medlemmene til å engasjere mer og melde seg inn i de forskjellige
arbeidsgruppene som er dannet inne EFMS
Stig Skreslet oppsummerte NOSAM’s historie. Det har vært liten aktivitet
de siste årene og det stilles spørsmål om NOSAM vil fortsette slik som i
dag.
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Vedlegg :

Regnskap for 2008
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