NYTT fra Norsk Vannforening

Styrelederen har ordet …

Kjære medlemmer av Norsk vannforening og lesere av tidsskriftet VANN!
Mange av temaene som jeg tar opp i min spalte dreier seg om pågående og planlagte prosesser som vi for tiden arbeider med i Norsk vannforening. Tanken med
dette er å gi alle medlemmer et innblikk i hva vi fokuserer på til enhver tid, og
hva som er våre fremtidige satsingsområder. Vår forhåpning med dette er
selvsagt å gi våre medlemmer anledning til å gi tilbakemeldinger og kommentarer til foreningens videre utvikling. Jeg håper at vi med dette fremstår som
en åpen og lydhør forening for våre medlemmer. Benytt altså gjerne sjansen til
å komme med innspill både på det vi gjør, og det som vi eventuelt burde gjøre!
For ca ett år siden tok jeg opp våre planer knyttet til den videre nettsatsningen samt arbeidet knyttet til ny grafisk design. Vi har stort sett kommet i mål
med begge disse satsingsområdene. Vår webside er videre utviklet, blant annet
blir foredragene på våre seminarer og fagtreff rutinemessig lagt inn, og alle
årganger av tidsskriftet VANN er lagt inn med gode søkemuligheter på nett som
en tjeneste for våre medlemmer. Som flere av dere sikkert har registrert har de
trykksaker som så langt er distribuert i løpet av høsten, en helt ny grafisk design
enn tidligere trykksaker fra foreningen. Vi arbeider videre med utgangspunkt i
at også VANN fra og med 2009 skal ha en modifisert design.
Jeg har i tidligere spalter presentert komiteene i Norsk vannforening som står
bak den direkte synlige delen av vår virksomhet. Jeg tenker på redaksjonskomiteen som står bak tidsskriftet VANN, seminarkomiteen som lager program og
gjennomfører våre heldagsseminarer, samt fagtreffkomiteen som er ansvarlig
for gjennomføringen av våre halvdags fagtreff. I tillegg til disse tre komiteene
har Norsk vannforening en fjerde komité, utviklingskomiteen, som primært
arbeider med foreningens pågående prosjekter. Denne komiteen består for tiden
av tre medlemmer, som samtidig sitter i styret. Medlemmene er Inger Staubo,
fylkesmannen i Buskerud, Anne-Marie Bomo, NIVA og Arve Tvede, Statkraft.
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Utviklingskomiteen har en viktig rolle som styrets arbeidsutvalg som forbereder
og gjennomfører ulike saker mellom styremøtene. Utviklingskomiteen har vært
sentral både i forbindelse med prosessen rundt foreningens nye grafiske design
og foreningens nettsatsing. Et annet viktig satsingsområde som utviklingskomiteen arbeider med for tiden er rekrutteringsspørsmål. Ved å ha en operativ
utviklingskomité, effektiviseres styrets arbeid og vi oppnår både god fremdrift
på våre prosjekter og rask oppfølging av saker som blir behandlet i styremøtene,
mellom møtene.
Årets juleseminarkomité er i full gang med planleggingen av årets arrangement. Det jeg har sett av innledende utkast tyder på et meget spennende og godt
program! Jeg håper på en stor deltagelse i årets juleseminar.

Lars Enander
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