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NYTT fra Norsk vaNNforeNiNg

Generalforsamlingen i Norsk vannfore
ning gjennomføres alltid i mars måned. 
Ved siden av presentasjon og godkjen
ning av årsberetning og regnskap og sed
vanlig valg av blant annet nytt styre, ble 
det i år også fattet vedtak om heving av 
årskontingenten for personlige medlem
mer. Norsk vannforening har en policy 
om at medlemskontingenten skal søkes å 
holdes lav. Foreningen har lyktes med 
dette blant annet på grunn av lave om
kostninger og ved kapitalinntekter fra en 
forholdsvis solid egenkapital. De siste 
årene har driftsresultatet vært negativt, 
men på grunn av inntekter fra egenkapi
talen har virkningen av dette vært liten. 
Fra og med 01.01.2010 vil foreningens 
driftsutgifter økes som en konsekvens av 
en ny avtale mellom Norsk vannforening 
og Tekna for sekretariatstjenestene i fore
ningen. Styret foreslo derfor at årskon
tingenten for personlig medlemskap i 
Norsk vannforening økes fra dagens 200 
kr/år til 250 kr/år fra og med 2011, noe 
som generalforsamlingen også vedtok.

Det nye styret etter generalforsam
lingen består av to nye medlemmer. 

 Elisabeth Syvertsen, Fredrikstad kom
mune, gikk ut av styret etter 5 år. Elisa
beth ble erstattet av Einar Melheim, som 
er  direktør i VAbransjeorganisasjonen 
Norsk Vann. Arve Tvede, miljørådgiver i 
Statkraft, gikk også ut av styret etter to 
perio der, og ble erstattet av Morten 
Stickler, også Statkraft. Øvrige styremed
lemmer som var på valg, ble gjenvalgt. 
Jeg benytter anledningen til å takke 
 Elisabeth og Arve for en fremragende 
innsats i styret og hilser Einar og Morten 
velkommen som nye styremedlemmer. 

Det nye styrets sammensetning er 
som følger: Lars Enander, Sweco, leder, 
Anette Æsøy, Krüger Kaldnes, nestleder, 
Inger Staubo, NVE, Vidar Lund, Nasjo
nalt folkehelseinstitutt, Jarle Bjerkholt, 
UMB, Øyvind Kaste, NIVA, Elin Langs
holt, NVE, Einar Melheim, Norsk Vann 
og Morten Stickler, Statkraft. Styret rep
resenterer således en bred vannfaglig 
base. Dette innebærer at styret har god 
oversikt over aktuelle problemstillinger 
og utfordringer for ulike deler i vann
sektoren.

Valgkomiteen i Norsk vannforening 

Styrelederen har ordet ...

Kjære medlemmer av Norsk vannforening 
og lesere av tidsskriftet VANN! 
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består av tre medlemmer. Arne Tollan, 
tidligere NVE, valgte å tre ut av komiteen 
og ble erstattet av seksjonsleder Hege 
Hisdal fra NVE. For nærmere informa
sjon om sammensetning av styre og ko
miteer i Norsk vannforening henvises til 
vår hjemmeside, www.vannforeningen.no.

I forbindelse med utsendelsen av inn
kallingen til årets generalforsamling 
fulgte et opprop til foreningens medlem
mer som ikke allerede er registrert med 
sin epostadresse, om å melde inn denne 
til foreningens sekretariat. Årsaken til at 
vi nå sender ut en påminnelse om dette 
er at vi fra høsten av vil erstatte møteinn
kallinger til enkeltseminarer, som er 
sendt ut per ordinær post, med utsendel
ser per epost. Alle utsendelser koster 
penger, og vi er i tvil om det er behov for 

utsendelse av enkeltinvitasjoner til semi
narer, siden vi allerede har en innarbei
det og godt fungerende praksis med ut
sendelse av halvårsvise programmer over 
både fagtreff og seminarer. Invitasjonene 
sendes også ut per epost til alle som har 
oppgitt sin epostadresse allerede i dag, i 
tillegg til at arrangementsoversikten er 
presentert på vår hjemmeside. Den nye 
ordningen vil evalueres basert på even
tuelle tilbakemeldinger etter en tid. Hvis 
det viser seg at nyordningen vekker ster
ke reaksjoner eller merkbart påvirker an
tallet møtedeltakere, vil styret være åpen 
for igjen å sende ut innkallingene til 
hvert enkelt seminar per ordinær post.

Lars Enander


