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Dannelse av Nordisk chapter av International Geosynthetics Society, IGS
Fra 1.januar 1999 har Norsk Geoteknisk Forening (NGF) hatt en egen komite på tema geosynteter.
Styret i komiteen har i denne tiden bestått av:
Arnstein Watn, SINTEF. Formann
Tor Erik Frydenlund, Vegdirektoratet. Styremedlem.
Per Kristian Hoel, Nordisk Kartro. Sekretær.
Knut Hagberg, Geonor. Styremedlem.
Formålet med komiteen er å arbeide for å øke kunnskapen om bruk av geosynteter og å fungere som
et forum for diskusjon om problemstillinger knyttet til bruk av geosynteter i Norge.
Geosyntetkomiteen er åpen for deltagelse for alle som er interessert i dette fagfeltet. Medlemmer i
komiteen må, dersom d in e ikke allerede er medlemmer i NGF, søke om medlemskap i NGF. Mere
opplysninger om aktivitetene i geosyntetkomiteen kan finnes under geosyntetkomiteen på
hjemmesiden til NGF:
http://www.ntnu.no/~emdal/ngf/omfor.htm
Geosyntetkomiteen har hatt et samarbeid med tilsvarende komiteer i de andre nordiske landene,
(Sverige, Danmark, Finland, og Island) gjennom et samarbeidsorgan som er kalt Nordisk Geosyntet
Gruppe (NGG). På grunnlag av diskusjonene i NGG har vi funnet ut at det er formålstjenlig å
organisere dette nordiske samrbeidet som en egen avdeling (chapter) i International Geosynthetic
Society (IGS). Gjennom organiseringen som et eget chapter vil vi få tilgang både til eget
informasjonsmateriell og til å kunne påvirke prioriteringene innad i IGS bedre enn når vi bare har
enkeltstående medlemmer. Som eget chapter vil vi også kunne organisere egne seminar og
konferanser med støtte fra IGS.
Organiseringen av et nordisk chapter av IGS er basert på at det må være minst 20 medlemmer av IGS
som inngår i chapteret. Per i dag er det tilsammen 16 personlige medlemmer og 3 firmamedlemmer i
IGS i disse landene. Det er derfor besluttet at det i hvert land skal undersøkes hvor mange som vil
være medlemmer i et slikt nordisk chapter. Dette brevet er derfor sendt ut til et utvalg av peroner og
grupperinger som er antatt å være interessert i å delta i et nordisk chapter
Personlig medlemsskap koster årlig 45 USD, dvs ca 400 kr. Av dette vil 15 USD bli returnert til det
lokale chapteret. Retningslinjder for IGS chapter og betingelser ved medlemsskap i IGS kan finnes på
WEB-siden for IGS:
http://igs.rmc.ca/igs/index.html
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Vi vil derfor be om at de som er interesert i å være medlemmer av et nordisk chapter av IGS gir
tilbakemelding innen 23. juni 2001 slik at vi sammen med de andre nordiske landene kan få opprettet
et eget nordisk chapter.

Tilbakemelding på interesse for deltakelse sendes til:
Norsk Geoteknisk Forening
Geosyntetkomiteen
Att: Arnstein Watn
SINTEF Civil and Environmental Engineering
7065 Trondheim Norway
Eventuelt kan det også sendes pr mail:
arnstein.watn@civil.sintef.no

Med vennlig hilsen
for Norsk Geotekniks Forening
Geosyntetkomiteen

Arnstein Watn

Vedlegg:
Adresseliste for utsendelse

M:\mail\attach\innbydelse norsk 2001-05-232.docinnbydelse norsk 2001-05-232.doc

