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Medlemsmøte 14 mars

Se vedlagt invitasjon til Yngres Dag.
2

Referat fra generalforsmalingen 28 februar 2005

Det var 30 personer til stede.
Innkalling:

Godkjent.

Årsberetning:

Godkjent. Det ble stilt spørsmål om alle komiteene har fått mandater,
og i så fall av hvem? Alle
komiteene har mandater godkjent av styret.
Regnskap:

Det reviderte regnskapet ble lagt frem på Generalforsamlingen.
Regnskapet ble godkjent, og vil bli sendt ut som en del av årshefte.
Det ble etterlyst om lederen for Peleveiledningskomiteen var tilstede.
Han var dessverre ikke det.

Budsjett 2004:

Godkjent. Det ble nevnt at frostkomiteen vil få et budsjett på kr 5000,for 2005.
Rolf Chr. Vold kom med følgende bemerkninger:
Blant NGFs komiteer dominerer Peleveiledningskomiteen med sitt
pengeforbruk. Når denne komiteen fortsatt ber om store tilskudd uten
å levere noe resultat, må man spørre om ikke timeskrivingen (bl.a. hos
Multiconsult) delvis foregår med dette oppdraget som
”salderingspost”. Hvis så ikke er tilfellet, kan det virke som om
oppdraget driver mot et sponset F&U-prosjekt, noe som jeg antar
faller utenfor mandatet, som jeg antar er å få presentert dagens ”state
of the art” på området.
Mitt brev til NBR av 20.03.2001 (med kopi til ASS) var ment som et
advarselsbrev, hvorfra jeg siterer: ”Så vidt jeg forstår Arne Simonsen
ønsker han ikke bare en revisjon, men en helt omarbeidet veiledning
eller pelehåndbok. En så ambisiøs målsetting vil trolig kreve sponsing
av forfattere og et ganske langt tidsperspektiv”.

M:\WEBSIDER\NGF\informasjon\MEDLBREV\2005-03.doc

2
Medlemsbrev nr. 3, 2005
Kontingent 2005:

Enkeltmedlemmer
Støttemedlemmer I
Støttemedlemmer II
Støttemedlemmer III

Valg:

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:

Liv Hamre. leder
Vidar Gjelsvik, nestleder
Geraldine Sørum, sekretær
Rolf Sandven, styremedlem
Anne Braaten, styremedlem
Jon Prestegarden, varastyremedlem

(på valg 2006)
(på valg 2007)
(på valg 2007)
(på valg 2007)
(på valg 2006)
(på valg 2006, se over)

Arne S. Simonsen, formann
Hans Fritzvold
Signe Kirkebø

(på valg 2006)
(på valg 2008)
(på valg 2007)

Steinar Nordal
Gunnar Aas
Gijs Breedveld

(på valg 2007)
(på valg 2006)
(på valg 2008)

Walter Hoffman
Åsmund Eggestad

(på valg 2006)
(på valg 2006)

Rådgivende
utvalg:

Laurits Bjerrums
Minnefond:

Revisorer:

Årsberetning og
Regnskap for
Laurits Bjerrums
Minnefond:
3.

Begge godkjente.

Vårprogram

Sett av følgende datoer i kalenderen!
25 april:
4.

Besøk hos Kynningsrud Fundamentering AS.

NGF-stipend

Husk søknadsfrist 2005-03-31, se brev 7/2004.
5.

Møter i de nordiske foreninger

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

kr
340,kr 10 000,kr 5 000,kr 1 800,-
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Kurs og konferanser

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

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Geraldine Sørum
Sekretær

Vedlegg: Invitasjon til Yngres Dag

Et medlemsmøte for alle, uansett alder...
...gjennomført av NGFs yngre garde!
Mandag, 14. mars
NGI, Sognsveien 72
¾ Oppmøte kl 16
¾ Pause med forfriskninger ca. kl 1645
¾ Møtet avsluttes ca. kl 18

Foredragsholdere
Jose Cepedas

ICG - International center for Geohazards

Research in Geohazards in El
Salvador: present situation
and perspectives
Joar Tistel
Multiconsult

Oppførsel av 'Deep
Penetrating Anchor'

M:\WEBSIDER\NGF\informasjon\MEDLBREV\2005-03.doc

