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Styrelederen har ordet ...

Kjære medlemmer av Norsk vannforening 
og lesere av tidsskriftet VANN! 

Aller først vil jeg si takk for tilliten – jeg 
går inn i rollen som styreleder for Norsk 
vannforening med stor iver, og gleder 
meg til å være med på å ivareta den gode 
driften og sørge for videre utvikling. Det 
er en takknemlig oppgave å etterfølge 
avtroppende leder Lars Enander som var 
usedvanlig ryddig og ansvarsbevisst. Jeg 
har hatt glede av å sitte i styret med Lars 
i mange år og vil dra nytte av å følge litt i 
hans spor, selv om jeg har klare ambisjo
ner om å sette mine egne spor. 

Om meg selv kan jeg fortelle at jeg ble 
medlem av Norsk vannforening som stu
dent ved NTH i 1988 og har vært med
lem av fagtreffkomiteen i 13 år og i styret 
i 8 år. Jeg er utdannet sivilingeniør kjemi 
med bioteknologi, akvakultur og vann
rensing som fagretning, og er doktor in
geniør fra bygg med avløpsrensing som 
fagretning. Av yrkeserfaring har jeg 3 år 
som forsker ved SINTEF Vann og Miljø
teknikk, 12 år som produktutvikler og 
markedsstøtte ved Hydro og Yara, og i 
dag er jeg leder for salgsavdelingen hos 
Krüger Kaldnes.  

Det er en stor glede å arbeide med 
Norsk vannforening. Denne gleden deler 
jeg med mange som gjør en kjempe

innsats via deltagelse i foreningens ulike 
 komiteer og ikke minst alle som stiller 
opp og holder foredrag, alt økonomisk 
vederlagsfritt. Det gir en god faglig på
bygging, forum for diskusjon og et me
get nyttig vannfaglig nettverk. Dette er 
livsnerven i Norsk vannforening.   

Et hovedfokus for det nye styret er å 
ivareta at Norsk vannforening skal dekke 
bredt alle vannrelaterte fagfelt – vi er og 
skal være en vannfaglig paraplyorganisa
sjon som engasjerer medlemmer i alle 
sektorer. Derfor er det viktig at vi kali
brerer vår virksomhet og vi planlegger 
bl.a. å gjennomføre en medlemsunder
søkelse som vi håper gir stor oppslut
ning. Vi er ellers alltid åpne for innspill!  

Et annet fokus vil være å sørge for at 
våre aktiviteter og medlemsfordeler er 
synlige og medfører god rekruttering. Vi 
vil bl.a. arbeide for bedre rekruttering av 
studenter ved å tilby spesielle medlems
fordeler. Her vil vi trenge hjelp av ansatte 
ved utdanningsinstitusjoner og er i ferd 
med å etablere kontakter.  

Avslutningsvis vil jeg benytte anled
ningen til å gratulere årets vinner av 
Vannprisen, Dag Berge, som represen
terer solid vannfaglig kunnskap, og 
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 vinnerne av Juniorvannprisen, Henning 
Kaland og Kristoffer Karud, som repre
senterer et godt rekrutteringspotensial. 
Det er en stor ære for Norsk vannfore
ning i samarbeid med RIF å få dele ut 
Vannprisen som henger veldig høyt. 
Norsk vannforening er sponsor av 
Junior  vannprisen og vi er imponert over 
nivået som vises. Dette er et av mange 

initiativ som trengs for å skape mer 
 interesse rundt vannfag og styrke rekrut
teringen.    

Ønsker dere alle en varm og solrik 
sommer – med nok regn til å bevare 
økologisk frodighet og fylle vannmagasi
ner. Og husk: drikk rikelig med vann – 
gjerne med en isbit og en skive sitron!


