
 
 
 

 

Til medlemmene       Oslo, 30. mai 2012 
 
  
 
 

0BMEDLEMSBREV NR. 3,  2012 

 
3B1. Referat fra generalforsamlingen 22. mars 2012 

Det var 26 personer til stede. 
 
Innkalling:  Godkjent. 
 
Årsberetning:  Godkjent.  
 
Regnskap:  Godkjent. 
 
Budsjett 2012:  Godkjent. Under behandling av budsjettet kom det opp noen punkter 

som styret ble bedt om å vurdere: 
• Skal vi ta oss bedre betalt for middagen etter geoteknikkdagen? 
• Anbefaling på at kontingentkrav sendes ut pr. e-post 
• Innsatsen i forbindelse med initiering av FoU som foreslått av 

pelekomiteen. 
 
Kontingent 2013: Enkeltmedlemmer   kr      400,- 
   Støttemedlemmer I  kr 15 000,- 
   Støttemedlemmer II  kr   7 500,- 
   Støttemedlemmer III  kr   2 500,- 
 
Valg: Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent. 
 
Styre: Kristian Aunaas, leder  (på valg 2014) 
  Jan K. Holme, nestleder  (på valg 2013) 
  Geraldine Sørum, sekretær  (på valg 2013) 
   Rolf Sandven, styremedlem  (på valg 2013) 
   Beate Kvalsund, styremedlem  (på valg 2014) 
  Guro Brendbekken, varastyremedlem  (på valg 2014) 
 
Rådgivende  
utvalg: Vidar Gjeldsvik   (på valg 2015) 
  Anne Braaten, formann  (på valg 2014) 
  Arne Engen   (på valg 2013) 
 
Laurits Bjerrums 
Minnefond: Ikke avklart. Styret fikk fullmakt til å få et 
  medlem til LBM styret på plass  (på valg 2017) 
  Per Magnus Johansen  (på valg 2016) 
  Gijs Breedveld   (på valg 2013) 
 
Revisorer: Inger Marie Müller  (på valg 2013) 
  Tor Løken   (på valg 2013) 



 
Medlemsbrev nr. 3, 2012   
 
 
 

 

Eventuelt: 
 
Det ble en del diskusjon/informasjon om: 
 
• Tid i forbindelse med behandling av innmeldinger må bli bedre 
• NGF bør ha en brosjyre for verving av medlemmer 
• Styret har planer om et arrangement på NTNU for studentene 
• KS-veiledningen ble etterlyst 
• Ønske om bedre e-poster, med mer tekst i selve e-posten 
• Kurs som planlegges: 

- Anleggsgeoteknikk – praktisk utførelse, dokumentasjon og kontroll 12.-13. 
september 2012. 

- Nordic Ground Vibration Day, 18. oktober 2012.  
- Grunnforsterkning 1.-2. november 2012. 
- Geoteknikkdagen 23. november 2012  
- Pelekurs – kanskje i forbindelse med kursdagene, januar 2013.  

 
Følgende personer fikk takk for sin innsats: 
 
Vidar Gjeldsvik som leder 2010-2012, og nestleder 2005-2010.  
Liv Hamre, rådgivende utvalg, 2009-2012.  
 

2. Vår program  

24. mai: Yngres dag, informasjon er sendt ut på e-post. 
 

9B33. Møter i de nordiske foreninger 

Sjekk følgende internettsider: 
 
www.sgf.net 
www.danskgeotekniskforening.dk 
www.sgy.fi 
www.ngf.no 

4. Kurs og konferanser 

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender! 
 

5. Årshefte for 2011 er vedlagt 

6. Geoteknikkdagen 

Vi har mottatt mange forslag til foredrag, men vi tar gjerne imot flere. Send ditt bidrag til 
gas@ngi.no, frist 6. juni 2012. Vi ber bedriften prioritere sine forslag. 
 
 
Med vennlig hilsen 
for NORSK GEOTEKNISK FORENING 
 
 
Geraldine Sørum 
Sekretær 
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