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Styrelederen har ordet ...

Kjære medlemmer av Norsk vannforening 
og lesere av tidsskriftet VANN! 

Årets første spalte fra meg oppsummerer 
som regel noe av aktivitetene fra det 
foregående året. Så også denne gangen. 
Årsberetningen for 2009 er levert til 
trykking og vil bli utsendt i slutten av 
feb ruar. Jeg kan igjen med stor glede og 
stolthet konstatere at Norsk vannfore
ning opprettholdt et høyt aktivitetsnivå i 
året som gikk! 

Norsk vannforening har i 2009 gjen
nomført i alt 24 arrangementer fordelt 
på 10 heldagsseminarer og 14 halvdags 
fagtreff. 20 av disse arrangementene ble 
arrangert av foreningens seminarkomité 
(9 seminarer) fagtreffkomiteen (11 fag
treff), samt foreningens vestlandskomité 
(ett seminar og tre fagtreff). Norsk vann
forenings arrangementer har samlet ca 
1 100 deltagere i 2009, hvilket er en god 
indikator på at vi har treffet godt med te
maer og innhold på våre arrangementer. 

Foreningens seminarer og fagtreff er 
møteplasser for personer innenfor et 
bredt spekter av fagområder knyttet til 
vann og forvaltning av vannressurser. 
Norsk vannforening har med aktivitete
ne i 2009 opprettholdt sin rolle som et 

forum der både nye og etablerte pro
blemstillinger diskuteres og debatteres.

Tidsskriftet VANN kom ut med 4 
nummer i 2009. VANNs rolle som et me
dium for spredning av vannfaglig infor
masjon, er en viktig del av foreningens 
aktiviteter. Det legges ned et betydelig 
arbeid for å bidra til at foredrag, som blir 
presentert på seminarer og fagtreff, og 
annen faglig informasjon kommer ut til 
medlemmene. Tidsskriftet VANN nyter 
en høy faglig anerkjennelse og kombine
rer stor bredde med høy kvalitet.

Høsten 2009 startet Norsk vannfore
ning en vervekampanje. Kampanjen om
fattet blant annet trykking av en ny ver
vebrosjyre som distribueres gjennom 
foreningens nettverk til både utdan
ningsinstitusjoner med henblikk på å 
treffe studenter innenfor vannfaglige ut
danningsretninger, og til institusjoner 
som ikke er medlemmer i dag. Forenin
gen retter seg også til enkeltpersoner 
som ikke er medlemmer. Foreningens 
vervekampanje vil fortsette inn i 2010 
både fordi vi kom i gang noe sent på året 
i 2009 og fordi rekruttering av nye med
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lemmer er en ekstremt viktig forutset
ning for Norsk vannforenings fortsatte 
rolle som en viktig aktør i hele vannsek
toren. 

Norsk vannforening møter det nye 
året og nytt desennium med stor frem
tidstro på foreningens virksomhet og 
med en fortsatt viktig rolle som kunn
skapsformidler og arena for vannfaglig 
kontakt. Fagprogrammet er velfylt og 

spennende for våren, og redaksjons
komiteen formidler stadig interessante 
artikler i tidsskriftet VANN. I 2010 vil 
 foreningen fortsette med å sørge for at 
interessante og relevante vannfaglige 
 temaer blir belyst, samtidig som vi vil 
fortsette utviklingen av foreningens virk
somhet ytterligere.  

Lars Enander


