Til medlemmene

Oslo, 22. mars 2022

MEDLEMSBREV NR. 2, 2022
1.

Når telen går og NGFs generalforsamling

Velkommen til årets Når telen går. Møtet holdes i Norconsults lokaler på Lysaker tirsdag 5. april
fra kl. 13. Arrangementet vil i tillegg streames via teams. Styret gjør oppmerksom på at det ikke
vil være tilrettelagt for toveiskommunikasjon via streamingen, og kun de som møter fysisk vil
dermed være stemmeberettiget.
Ønsker du å stille fysisk ber vi deg om å melde deg på arrangementet via forms innen 1. april.
Klikk her for å komme til formsen. Ønsker du derimot å stille på teams behøver du ikke å
registrere deg. Alle medlemmer vil bli tilsendt en teamslink i forkant av arrangementet.
Programmet er som følger:
13.00-13.30
13.30-13.35
13.35-14.05
14.05-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00

Mingling, oppmøte, registrering (med enkel servering)
Velkommen v/NGFs leder Magnus H. Brubakk
Biochar to stabilise unstable soft clay and peat soils – NGF-stipendiat 2019,
Stefan Ritter (NGI)
Generalforsamling og pause
Beste master NTNU 2021
Undersjøiske skred – Erik Sørlie (Multiconsult)

Dagsorden generalforsamling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Styrets årsberetning
Regnskap for 2021
Økonomiske disposisjoner etter årsskiftet med budsjett for 2022
Fastsettelse av kontingent for 2023
Valg av leder, ett styremedlem og varamedlem
Valg av medlem til NGFs rådgivende utvalg
Valg av revisor og vararepresentant
Forslag til lovendringer
Eventuelt innkomne forslag

Ad. pkt. 1, 2 og 3:
Styrets årsberetning og regnskap for 2021 og styrets forslag til budsjett for 2022 er vedlagt.
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Ad. pkt. 4:
Styret foreslår følgende kontingent for 2022: kr 450,- for enkeltmedlemmer (økning fra 400 kr i
2021), kr 15.000,- for støttemedlemmer klasse I, klasse II kr 7500,- og klasse III kr 2500,-.
U

U

Ad. pkt. 5, 6 og 7:
Rådgivende utvalg har avgitt følgende innstilling til valg av tillitspersoner som er forespurt og
har sagt seg villige:
NGFs styre:

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Sekretær
Varastyremedlem

Trude Ørbech
Hanne Ottesen
Sigurd Holo Leikarnes
Ragnhild Saarem
Amanda Johansen DiBiagio
Vetle Kolberg Stene

(ny)
(på valg 2023)
(på valg 2023)
(ny)
(på valg 2023)
(ny)

Rådgivende utvalg:

Magnus Rømoen
Vegard Woldsengen
Magnus Hagen Brubakk

(på valg 2024)
(på valg 2023)
(ny)

Revisorer:

Arne Engen
Lars Mørck

(gjenvalg)
(gjenvalg)

Ad. pkt. 8:
Styret foreslo i 2021 noen lovendringer som ble godkjent 1. gang. For at disse skal kunne tre i kraft
må de iht. NGFs lover godkjennes én gang til. Foreslåtte endringer er følgende:
U

U

Dagens tekst:
§ 6 Medlemmenes plikter
(1) Ethvert medlem plikter å motta valg til verv hvis det ikke i løpet av de siste fem år har hatt noe verv innen
foreningen.
(2) Ethvert medlem skal rette seg etter foreningens etiske regler, som er de til enhver tid gjeldende regler for
Norske Sivilingeniørers Forening (NIF).

Foreslås endret til (NIF erstattes med Tekna):
§ 6 Medlemmenes plikter
(1) Ethvert medlem plikter å motta valg til verv hvis det ikke i løpet av de siste fem år har hatt noe verv innen
foreningen.
(2) Ethvert medlem skal rette seg etter foreningens etiske regler, som er de til enhver tid gjeldende regler for
Teknisk naturvitenskapelig forening (Tekna).

Dagens tekst:
§ 13 Ordinær generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år, og skal innkalles ved
brev til hvert medlem med minst 14 dagers varsel.
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(2) Leder – i hans fravær nestleder i det styret som har innkalt til generalforsamling – skal lede
forhandlingene.
(3) Dagsordenen som skal følge innkallingen, skal omfatte:
(a) Styrets årsberetning.
(b) Regnskap for kalenderåret.
(c) Styrets oversikt over økonomiske disposisjoner etter kalenderårets utgang.
(d) Valg av styre. Hvert annet år valg av leder og ett styremedlem, de andre år valg av nestleder, sekretær og
ett styremedlem.
(e) Valg av rådgivende utvalg. Hvert 3. år leder, de andre år et medlem.
(f) Valg av revisor m/varamann.
(g) Valg av Laurits Bjerrums Minnefonds styre, § 3 i Laurits Bjerrums Minnefonds statutter.
(h) Fastsettelse av neste års kontigent og godkjenning av budsjett.
(i) Andre saker som av styret eller andre er forlangt behandlet av generalforsamlingen og som er innkommet
til styret innen 1. februar og som er kunngjort i innkallelsen.
(4) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak om lovendring og oppløsning, kfr. § 16 og 17.

Foreslås endret til (punkt (g) slettes):
§ 13 Ordinær generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år, og skal innkalles ved
brev til hvert medlem med minst 14 dagers varsel.
(2) Leder – i hans fravær nestleder i det styret som har innkalt til generalforsamling – skal lede
forhandlingene.
(3) Dagsordenen som skal følge innkallingen, skal omfatte:
(a) Styrets årsberetning.
(b) Regnskap for kalenderåret.
(c) Styrets oversikt over økonomiske disposisjoner etter kalenderårets utgang.
(d) Valg av styre. Hvert annet år valg av leder og ett styremedlem, de andre år valg av nestleder, sekretær og
ett styremedlem.
(e) Valg av rådgivende utvalg. Hvert 3. år leder, de andre år et medlem.
(f) Valg av revisor m/varamann.
(g) Fastsettelse av neste års kontingent og godkjenning av budsjett.
(h) Andre saker som av styret eller andre er forlangt behandlet av generalforsamlingen og som er innkommet
til styret innen 1. februar og som er kunngjort i innkallelsen.
(4) Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, unntatt vedtak om lovendring og oppløsning, kfr. § 16 og 17.

I tillegg foreslår styret i NGF i 2022 noen supplerende endringer i lovene:
§13 (2) foreslås endret
https://d.docs.live.net/3e892bcfc18e89b0/NGF/Nettside/Medlemsbrev/Medl02. 2022.docx

Medlemsbrev nr. 2, 2022

4
fra: "Leder – i hans fravær nestleder i det styret som har innkalt til generalforsamling – skal lede
forhandlingene."

til: "Ved fravær av lederen for styret som har innkalt til generalforsamling skal nestleder i
samme styre lede forhandlingene"
§13 (3) (f) foreslås endret
fra: "Valg av revisor m/varamann"
til: "Valg av revisor m/vararepresentant"

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING
Amanda Johansen DiBiagio
Sekretær
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