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NYTT fra Norsk vaNNforeNiNg

Styrelederen har ordet ...

Kjære medlemmer av Norsk vannforening 
og lesere av tidsskriftet VANN! 

Årets første spalte i tidsskriftet VANN er 
samtidig min siste som leder av Norsk 
vannforening. Det er derfor med en smule 
vemod at jeg oppsummerer foreningens 
aktiviteter i 2010. Som vanlig må jeg inn
lede med å konstatere at vi det foregående 
år fikk til imponerende mye sett i lys av 
det dugnadsarbeid Norsk vannforening 
er tuftet på. Jeg kan med andre ord igjen 
med stor glede og stolthet konstatere at 
Norsk vannforening opprettholdt et høyt 
aktivitetsnivå i året som gikk! 

Norsk vannforening har i 2010 gjen
nomført i alt 23 arrangementer fordelt 
på 9 heldagsseminarer og 14 halvdags 
fagtreff. De 9 seminarene ble arrangert 
av foreningens seminarkomité og fag
treffene ble arrangert av henholdsvis 
 foreningens fagtreffkomité (11 fagtreff), 
Vestlandskomiteen (to fagtreff), samt 
Sørlandskomiteen (ett fagtreff). Norsk 
vannforenings arrangementer har samlet 
ca 1  200 deltagere i 2010, hvilket er en 
økning med ca 100 deltagere fra 2009. 
Til tross for stor konkurranse med andre 
arrangementer klarer således Norsk 
vannforening å skape attraktive arrange

menter innenfor et bredt spekter av 
 temaer knyttet til vann og forvaltning av 
vannressurser. Norsk vannforening opp
rettholder med dette sin rolle som et 
 forum der både nye og etablerte problem
    s tillinger diskuteres og debatteres.

Tidsskriftet VANN kom ut med fire 
nummer i 2010. 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.

Rekruttering av nye medlemmer har 
vært og vil fortsette å være et prioritert 
område for Norsk vannforening. Det er 
med tilfredsstillelse jeg kan slå fast at vi 
stort sett lykkes med å opprettholde et 
høyt medlemsnivå i foreningen, men 
foreningen må fortsette å fokusere på re
kruttering, ikke minst ved å være mer 
synlige både på utdanningsinstitusjoner 
der fremtidens vannfaglige ekspertise 
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utdannes og ved ulike vannfaglige arran
gementer. 

Styret har i 2010 tatt initiativ til å danne 
en internasjonal ressursgruppe, med en 
primær rolle å formidle kunnskap og 
 relevant informasjon fra internasjonale 
aktiviteter ved å gi innspill til temaer i 
foreningens arrangementer. Styret i Norsk 
vannforening startet høsten 2010 også 
opp en strategiprosess med formål å ut
arbeide en strategi for foreningen de 
kommende fire år, dvs. 2011 – 2014. 

Da jeg tiltrådte som leder for Norsk 
vannforening for seks år siden var mitt 
motto ”fornyelse og kontinuitet”. Når jeg 
ser tilbake på min periode som leder synes 
jeg at dette er en god oppsummering av 
det som har skjedd i foreningen under 
”min epoke”. 

Norsk vannforening anno 2011 er en 
ganske annerledes forening enn Norsk 
vannforening i 2005. Elektronisk kom
munikasjon og web har blitt helt sentrale 
kommunikasjonskanaler, foreningen har 
fått en ny grafisk design hvilket blant an
net viser seg på våre møteinvitasjoner, 
tidsskriftet VANN kommer i fullfarge
trykk, hele serien av VANN er digitali
sert og foreligger i en unik database for 

foreningens medlemmer, Norsk vann
forening har fått et bredere geografisk 
nedslagsfelt ved to regionale komiteer på 
hhv Vestlandet og Sørlandet og forenin
gen har fått et profesjonelt sekretariat 
med blant annet tilgang til Teknas med
lemskontor, regnskapsavdeling og en de
dikert person som leder for Norsk vann
forenings sekretariatsfunksjon. 

Fornyelsen av foreningen har gått 
hånd i hånd med å opprettholde kjernen 
i Norsk vannforenings liv – en forenings
kultur preget av et strålende samarbeid 
mellom dyktige fagpersoner som repre
senterer hele vannNorges bredde og 
ikke minst en dugnadsånd som etter min 
mening gjør denne foreningen helt unik.

Jeg vil avslutningsvis takke alle som 
har bidratt og som bidrar til å gjøre 
Norsk vannforening til den fantastiske 
foreningen det er. Uten deres innsats 
hadde vi ikke greid å opprettholde et 
slikt høyt aktivitetsnivå. Det har vært en 
stor glede å være leder for en så flott 
 forening som Norsk vannforening. Takk 
for meg!

Lars Enander


