Til medlemmene

Oslo, 17. april 2015
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Referat fra generalforsamlingen 19. mars 2015

Det var 42 personer tilstede.
Innkalling:

Godkjent.

Årsberetning:

Godkjent.

Regnskap:

Godkjent.

Det ble igjen stilt spørsmål til at NGF har "penger på bok", og at dette bør brukes til noe
fornuftig, det er viktig å få "utgiftene til å strekke til.
NGFs leder nevnte at det var utfordringer med oppgjør for kurs som kommer året etter, og
innbetalinger av kontingenten som ikke kan identifiseres og gjør dermed purringer
tungvint. Begge tema skal jobbes aktivt med i 2015.
Budsjett 2015:

Godkjent.

Det ble stilt spørsmål til budsjettpostene til pelekomiteen og feltkomiteen. Pelekomiteen
planlegger en "påldag" tilsvarende SGF, og feltkomiteen jobber fortløpende med
oppdatering/retting av NGFs meldinger, samt planlegger et nytt seminar.
Det ble understreket viktigheten med å få til en bredde i forhold til personer og bedrifter
representert i de forskjellige komiteene.
Det ble stilt spørsmål om størrelsen på budsjettposten for arbeid med standarder, reflektert
over viktigheten med jobben NGF må bidra med i forhold til Eurokode. Budsjettet for
2014 ble ikke benyttet fullt ut. Det anbefales at de som trenger støtte i forhold til arbeid
med standarder sender en søknad til styre. Det er noe uenighet blant medlemmene om NGF
bør støtte Standard Norge.
Med hensyn til inntektssiden ble det nevnt at antall støttebedrifter bør kunne økes med
minst fire eller fem, samt at noen bedrifter i klasse 2 og 3 bør rykke opp!
Kontingent 2016
Kontingenten for 2016 vil bli:
Enkeltmedlemmer
Støttemedlemmer I
Støttemedlemmer II
Støttemedlemmer III

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

Forslagene fra Rådgivende utvalg ble godkjent.

Styre:

Grete Tvedt, leder
(på valg 2016, valgt for ett år)
Magnus Rømoen, nestleder
(på valg 2017)
Geraldine Sørum, sekretær
(på valg 2017)
Magnus Hagen Brubakk, styremedlem
(på valg 2017)
Guro Brendbekken, styremedlem
(på valg 2016)
Vegard Woldsengen, varastyremedlem
(på valg 2016)

Rådgivende
utvalg:

Laurits Bjerrums
Minnefond:

Revisorer:

Vidar Gjeldsvik, formann
Arne Engen
Kristina Aunaas

(på valg 2018)
(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 2016)
(på valg 2016)

Jan Holme fikk takk for sin innsats som styrenestleder 2010-2014.
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NGF stipend

Medlemmer oppfordres til å søke NGF-stipend for 2015, frist 21. august 2015.
Retningslinjer for tildeling av stipendet finnes på:
http://www4.databasehuset.no/ngf/?page_id=117
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Geoteknikkdagen – forslag til innlegg

I forbindelse med Geoteknikkdagen 2015 skal det arrangeres et seminar for
BeggrensSkade (dagen før) hos Vegdirektoratet. Prosjektet er i sluttfasen, og vil formidle
kunnskapen som er kommet fram i løpet av de siste to årene.
BegrensSkade har som mål å utvikle nye utførelsesmetoder og forbedre
samhandlingsprosesser, for å begrense skader som kan tilbakeføres til grunn- og
fundamenteringsarbeider innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Prosjektet ser på
hele kjeden av årsaker og forbedringsmuligheter fra prosjektering av grunn- og
fundamenteringsarbeider til utførelse og oppfølging.
Skader og skadeforebygging blir derfor et naturlig tema for Geoteknikkdagen 2015. Vi vil
gjerne ha foredrag som omhandler fundamentering, byggegroper og anleggsarbeider som
har medført skader, eller vellykkede tiltak for å unngå skader. Av tiltak kan det være alt fra
bruk av nye beregningsmetoder, praktisk utførelse av boremetoder, avstivningsmetoder for
spunt eller annen grunnforsterkning til bruk av nye håndbøker og standarder og
risikovurderinger. Har du et annet spennende tema du ønsker å formidle, så kan disse tas
med etter en helhetlig vurdering.
Vi ønsker å få tittel og et kort sammendrag om hva foredraget skal inneholde innen
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27. mai 2015. Forslag sendes til ngf@ngi.no.
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Yngres dag

Norsk Geoteknisk Forening (NGF) har den glede av å kunne invitere alle innen geomiljøet
til Yngres Dag 2015.
Tid: Torsdag 7 mai 2015, kl. 12:30 – 16:30
Sted: NGI, Oslo
Med vennlig hilsen arrangørkomiteen:
Ragnhild Saarem, Josefin Persson, Tone Fallan Smaavik og Daniel Lennartsson.
Obs! påmelding tfs@ngi.no innen mandag 4. mai kl. 16.00.
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Årshefte 2014

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.
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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!

Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Geraldine Sørum
Sekretær
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