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0BMEDLEMSBREV NR. 3,  2016

 
3B1 Referat fra generalforsamlingen 7. april 2016 

Det var 41 personer tilstede. 
 
Innkalling:  Godkjent. 
 
Årsberetning:  Godkjent.  
 
Regnskap:  Godkjent.  
 
Budsjett 2016:  Godkjent. 
 
Det ble stilt spørsmål til budsjettpost til "Eldres Dag". Eldres Forum har bedt om  
kr 20 000,- for 2017. 
 
Middag for geoteknikkdagen arrangeres nå av Tekna som en del av hele Geoteknikkdagen 
og belastes ikke som egen post. Det ble kommentert at stedet for middagen er flyttet for å 
gi plass til flere deltakere, men at det er en dialog med Tekna om gjennomføring av 
arrangementet. 
 
Kontingent 2017 
Kontingenten for 2017 vil bli: 
 
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: 
Magnus Rømoen, leder  (på valg 2018) 
Magnus Hagen Brubakk, nestleder  (på valg 2017) 
Geraldine Sørum, sekretær  (på valg 2017) 
Sigurd Holo Leikarnes, styremedlem  (på valg 2017) 
Vegard Woldsengen, styremedlem  (på valg 2018) 
Hanne Ottesen, varastyremedlem  (på valg 2018) 
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Rådgivende utvalg:  
Vidar Gjeldsvik, formann  (på valg 2018) 
Grete Tvedt   (på valg 2019) 
Kristina Aunaas   (på valg 2017) 
 
Laurits Bjerrums Minnefond: 
Steinar Nordal   (på valg 2017) 
Frode Oset   (på valg 2021) 
Kjell Karlsrud   (på valg 2018) 
 
Revisorer:  
Inger Marie Müller   (på valg 2017) 
Tor Løken   (på valg 2017) 
 
Følgende fikk takk for sin innsats: 
 
- Grete Tvedt, styremedlem 2013-2014, leder 2014-2106 
- Guro Brendbekken, varastyremedlem 2012-2014, styremedlem 2014-2016 
- Arne Engen, rådgivende utvalg 2010-2016 
- Per Magnus Johansen, LBM 2006-2016 
 
Årsberetning og regnskap for Laurits Bjerrums Minnefond 
Årsberetningen og regnskap ble godkjent. 
 
LBM styrets planer om å ha foredraget for 2016 som et eget arrangement ble kommentert. 
Deltakelsen har vært bedre når arrangementet har vært en del av Geoteknikkdagen. Det ble 
i tillegg stilt spørsmål om Fondet har råd til et årlig arrangement. 
 
Innkommet forslag om lovendring 
Forslaget om endringer i forbindelse med funksjonstiden til rådgivende utvalg fikk én 
stemme for og ti stemmer imot. Tretti valgte å ikke stemme. 

2 NGF stipend 

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2016, frist 31. august 2016. 
Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på: 
 
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117 

3 Geoteknikkdagen – forslag til innlegg 

Styret ønsker forslag til innlegg til Geoteknikkdagen 2016 med tittel og et kort 
sammendrag om hva foredraget skal inneholde innen 5. juni 2016. Forslag sendes til 
ngf@ngi.no. 
 
Styret planlegger at en del av dagen skal ha fokus på offshore. 
 

 

http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117
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4 Årshefte 2015 

Denne sendes ut elektronisk via e-post eventuelt per post til de vi ikke har e-post adresse 
til. Mesteparten av informasjonen er allerede sendt ut eller ligger på NGFs nettsider. 

9B37755 Møter i de nordiske foreninger 

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

6 Kurs og konferanser 

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

7 6th i YGEC Seoul 2017 

NGF kan ha to representanter på YGEC som holdes i forbindelse med 19. ICSMGE i 
Seoul. Representanter må være født etter 1. januar 1982. Ønsker du å være med send 
forslag til abstract til NGF innen 2. september 2016. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for NORSK GEOTEKNISK FORENING 
 
 
 
 
Geraldine Sørum 
Sekretær 
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