NYTT fra Norsk vannforening

Styrelederen har ordet ...
Kjære medlemmer av Norsk vannforening
og lesere av tidsskriftet VANN!

Norsk vannforening har i beskjeden grad
involvert seg internasjonalt som organi
sasjon gjennom årene selv om mange av
foreningens medlemmer i stor grad ar
beider på den internasjonale arenaen.
Fokus har uten tvil vært å virke som
kunnskapsformidler og som nettverks
bygger i Norge. Norsk vannforening har
dog gjennom årene mange eksempler på
hvordan internasjonalt engasjement og
internasjonale kontakter har gitt influen
ser og inspirasjon til foreningens arbeid.
Norsk vannforening hadde tidligere en
egen internasjonal komité, men denne
ble lagt ned etter noen år med minimal
aktivitet.
Norsk vannforenings internasjonale
engasjement har gjennom en årrekke
vært kanalisert gjennom medlemskapet i
EWA, European Water Association.
EWA er en sammenslutning av 25 søster
organisasjoner (eller vannforeninger) fra
mange europeiske land, herunder fra de
aller fleste EU-landene. Norsk vannfore
ning har en representant i rådet (Council)
og har også full anledning til å delta i
EWAs flere ulike fagkomiteer.
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Representantskapet i EWAs bestem
mende organer har vært ivaretatt av
Haakon Thaulow, NIVA. Haakon har
vært aktiv i EWA og har også vært leder
av rådet i en periode. Haakon har vært
flink til å informere om aktivitetene i
EWA for styret i Norsk vannforening og
Haakon har også regelmessig skrevet om
EWA i tidsskriftet VANN. Medlemska
pet og aktivitetene i EWA har dog i liten
grad hatt en bred forankring i forenin
gen og kontakten med EWA har vært
altfor avhengig av Haakon Thaulows
engasjement.
Foreningen har ved jevne mellomrom
drøftet hvilken vei foreningen skal gå
videre med sitt internasjonale engasje
ment. Det er et ønske om at vi skal bli
flinkere til å utnytte det internasjonale
nettverket som er representert ved
foreningens medlemmer. Dette inter

nasjonale engasjementet ønsker vi skal
danne utgangspunkt for et felles forum i
Norsk vannforening. Vi håper at dette vil
gi en sterkere forankring for vårt enga
sjement i EWA og i eventuelt andre
internasjonale fora, samt at dette skaper
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NYTT fra Norsk vannforening
en kanal mellom vårt internasjonale
nettverk og vår møtevirksomhet og vår
tidsskrift.
Styret i Norsk vannforening har der
for tatt initiativet til dannelsen av en inter
nasjonal rådgivningsgruppe (internasjo
nal komité). Denne består av følgende
medlemmer: Haakon Thaulow, NIVA,
Anders Iversen, DN, Petter Jensen,
UMB, Arne Haarr, VEAS og EUREAU,
Kjell Repp, NVEs internasjonale avde
ling, Vidar Lund, Norsk vannforening og
medlem i IWAs nasjonalkomité. Inger
Staubo, Norsk vannforening har videre
gjort en fremragende innsats som koor
dinator og drivkreft ved oppstarten av
rådgivningsgruppen. Målet med gruppen
er å bidra til at Norsk vannforenings
aktiviteter speiler de internasjonale vann
faglige aktivitetene som Norge deltar i
samt at gruppen skal bidra til å skape
oversikt og formidling av norske og inter
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nasjonale samarbeidsprosjekter. Blant
aktivitetene som foreslås er å:
1. Komme med innspill til seminarog fagtreffkomiteen
2. Vurdere mulighet og tema for en
internasjonal konferanse i Norge
3. Vurdere mulighet for nærmere
kontakt med våre nordiske søster
organisasjoner
4. Foreslå/skrive artikler i VANN
5. Lage en oversikt over inter
nasjonale aktiviteter
Ambisjonsnivået er i utgangspunktet at
gruppen skal ha to møter årlig og begynne
med en kartlegging av Norges interna
sjonale aktiviteter innenfor vannområdet.

Lars Enander
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