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FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER NYTT FRA STYRET I NORSK VANNFORENING

Styret har ordet

Vi utvider! #mervannifeeden

Vi i styret er stolte av alt Vannforeningen får til, 
takket være alle bidragsyterne våre. 2020 ble 
faktisk et godt år, på tross av pandemihånd
tering og hjemmekontor. Selv om vi er fornøyde 
med det vi gjør, ønsker vi å strekke oss litt lenger 
 vi vil rett og slett utvide! De siste månedene 
har vi jobbet med en strategi for å bli mer synlige; 
på hjemmesiden vår og sosiale medier. Vi  ønsker 
å gi deg som medlem flere og bedre nyheter og 
formidle mer kunnskap om vannfaglige temaer. 
Du skal rett og slett få mer igjen for pengene.

I en lang årrekke har vi formidlet forsknings
resultater, nytt fra forvaltningen, pekt på behov 
av ulike slag og lagt til rette for kunnskapsdeling 
og dialog på våre fagtreff og seminarer. Vi har 
også formidlet forskning og lagt til rette for 
ytringer i vårt tidsskrift VANN.  Det skal vi selv
sagt fortsette med, men i tillegg ønsker vi å utvi
de vår plattform for deling og dialog på nettsiden 
vår og sosiale medier. 

Du følger oss kanskje på Facebook? Der in
formerer vi om kommende arrangementer, for
midler vannfaglige nyheter og deler innlegg fra 
andre aktører som er opptatt av vannfaglige 
spørsmål. Abonnerer du på YouTubekanalen 
vår? Der legger vi ut alle opptak av fagtreff og 
seminarer, og hvis du abonnerer, kan du få varsel 
om nye videoer. Du følger oss sannsynligvis ikke 
på Instagram  der har vi nettopp opprettet en 
konto, og følgerskaren vår der består foreløpig 
av en svært eksklusiv gjeng. Men vi er i gang, og 
du er hjertelig velkommen i følgergjengen!  
Mon tro om vi ikke kommer til å få på plass et 
nyhetsbrev etter hvert også…

Norsk Vannforening har en innholdsrik nett
side. Det er kanskje ikke så enkelt å finne fram 
på den  dette har vi tenkt til å gjøre noe med, 
men som dere vet; selv om det er fint å ha det 
ryddig, kan det være krevende med selve ryd
dingen, så her må dere ha litt tålmodighet med 
oss. Det vi imidlertid ikke har tenkt til å vente 
med, er å fylle nettsiden vår med mer og fyldigere 
innhold; saker om pågående prosjekter rundt 
omkring, internasjonale nyheter, rapporter fra 
studenter, portrettintervjuer, med mer. I denne 
sammenheng lurer vi på hva DU har lyst til å 
lese mer om! Er det temaer du savner fokus på, 
folk du ønsker vi skal intervjue? Er du først og 
fremst opptatt av nasjonale spørsmål, eller er du 
nysgjerrig på hva som skjer i resten av verden 
også? Ta kontakt! Vi hører gjerne fra nettopp 
DEG. 

Om du ikke allerede gjør det, følg oss på sosiale 
medier for å holde deg oppdatert. 

Du kommer til å få enda mer fra Vannfore
ningen i tida som kommer! #mervannifeeden

På vegen av styret
Marit Carlsen, Nestleder


