Til medlemmene

Oslo, 7. april 2014
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Referat fra generalforsamlingen 26. mars 2014

Det var 54 personer tilstede.
Innkalling:

Godkjent.

Årsberetning:

Godkjent.

Regnskap:

Godkjent.

Budsjett 2014:

Godkjent. Det ble likevel stilt spørsmål til at NGF har "penger på
bok", og at dette bør brukes til noe fornuftig. Alle medlemmer
oppfordres til å komme med forslag til styret.

Kontingent 2015
Kontingenten for 2015 vil bli:
Enkeltmedlemmer
Støttemedlemmer I
Støttemedlemmer II
Støttemedlemmer III

kr 400,kr 15 000,kr 7 500,kr 2 500,-

Valg:

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:

Grete Tvedt, leder
(på valg 2015, valgt for ett år)
Jan K. Holme, nestleder
(på valg 2015)
Geraldine Sørum, sekretær
(på valg 2015)
Magnus Rømoen, styremedlem
(på valg 2015)
Guro Brendbekken, styremedlem
(på valg 2016)
Vegard Woldsengen, varaatyremedlem
(på valg 2016)

Rådgivende
utvalg:

Laurits Bjerrums
Minnefond:

Revisorer:

Vidar Gjeldsvik, formann
Arne Engen
Kristina Aunaas

(på valg 2015)
(på valg 2016)
(på valg 2017)

Steinar Nordal
Per Magnus Johansen
Kjell Karlsrud

(på valg 2017)
(på valg 2016)
(på valg 2018)

Inger Marie Müller
Tor Løken

(på valg 2015)
(på valg 2015)
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Eventuelt:
Det ble tatt opp at Alexandros har en begrensning på 100 personer. Styret ble oppfordret til
å vurdere andre steder til middagen etter geoteknikkdagen som kan ta opp imot 150
personer.
Følgende personer fikk takk for sin innsats:
-
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Kristian Aunaas, varastyremedlem 2008-2009, styremedlem 2010-2011, styremedlem
2010-2011, styreleder 2012-2013
Beate Kvalsund, styremedlem 2012-2013
Anne Braaten, styremedlem 2004-2005, styreleder, 2006-2007, rådgivende utvalg
2008-2013.
NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2014, frist 28. mai 2014. Retningslinjer
for tildeling av stipendet finnes på:
http://www.ngf.no/OmNGF/NGFStipendet/Reglerfortildeling/tabid/398/Default.aspx
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Bjerumms foredrag nr. 24

Foredraget holdes på Geoteknikkdagen 28. november 2014:
Meeting today's Ground Improvement Challenges
James K. Mitchell, University Distinguished Professor, Emeritus
Virginia Tech, Blacksburg, Virginia, 24061-0105 U.S.A.
ABSTRACT: Ground improvement is now a major component of many geotechnical
projects. Selection and implementation of the most suitable method to meet performance
requirements while minimizing cost can be a challenging task. An additional consideration;
namely, minimizing the energy consumption and greenhouse gas emissions associated with
the construction; i.e., "sustainability", is now assuming much greater importance in
selection of a ground improvement method as well. In this lecture "GeoTechTools.org", a
new, open source web-based information and guidance system for geo-construction and
ground improvement technologies will be described and demonstrated. Then SEEAM - a
Streamlined Energy and Emissions Assessment Model for Ground Improvement under
development at Virginia Tech will be discussed and illustrated.
4

Geoteknikkdagen – forslag til innlegg

Flere har mottatt en e-post fra NJFF v/Siri Engen med oppfordring til å sende inn forslag til
temaer innen 15. april 2014.
Styret ønsker å rette fokus på "Ground Improvement" og oppfordre til forslag rettet mot
dette temaet. Styret håper at en del av dagen kan settes av til dette temaet, men kommer det
inn gode forslag til andre innlegg/temaer vil disse selvsagt bli vurdert. Forslag sendes til
ngf@ngi.no, frist: 15. mai 2014.
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Yngres dag 15. mai 2014

Norsk Geoteknisk Forening (NGF) har den glede av å kunne invitere alle innen geomiljøet
til Yngres Dag 2014.
Tid: Torsdag 15. mai 2014, kl. 12:00 – 16:00
Sted: Statens Vegvesen, Brynseng
Med vennlig hilsen arrangørkomiteen:
Terje Strømme, Andreas Brathetland, Tone Fallan Smaavik, Daniel Lennartsson og Håkon
Tangen
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Årshefte 2013

Denne sendes ut elektronisk via e-post eventuelt per post til de vi ikke har e-post adresse
til.
7
9B3

Møter i de nordiske foreninger

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

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!
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Bjerrums foredrag 23

Manus til det 23. foredraget sendes ut pr. post, "Strength and deformation properties of
Norwegian clays from Laboratory tests on high quality block samples" var holdt av Kjell
Karlsrud 26. November 2010.
Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Geraldine Sørum
Sekretær
Vedlegg: Invitasjon til Yngres dag.
P:\2005\10\20051004\Admin\Medlemsbrev\2014\Medl03. 2014.docx
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Yngres Dag 2014
Norsk Geoteknisk Forening (NGF) har den glede av å kunne invitere alle
innen geomiljøet til Yngres Dag 2014.
Tid:
Sted:

Torsdag 15. mai 2014, kl. 12:00 – 16:00
Statens vegvesen, Brynseng

Yngres dag er et arrangement der de yngre innen geomiljøet står for program og
presentasjoner, men der alle er velkomne til å delta. Dagen legger vekt på både det faglige
og det sosiale. Spesielt er dette en anledning for de yngre medlemmene til å knytte
kontakter og bli bedre kjent med hverandre og NGF.
I år er det satt sammen et spennende program med innslag fra ulike områder innen
geofagene (program kommer etter hvert). Det er ingen påmeldingsavgift til denne dagen.
Etter foredragene vil det bli servert pizza og drikke til alle deltakerne sponset av NGF.
Påmelding sendes på epost til Terje Strømme (terje.stromme@multiconsult.no) innen
mandag 13. mai kl. 16.
Med vennlig hilsen arrangørkomiteen:
Terje Strømme, Andreas Brathetland, Tone Fallan Smaavik, Daniel Lennartsson og Håkon
Tangen
Medlemsbedrifter i NGF:

