NYTT fra Norsk vannforening

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

Vi er nok en gang i et aktivt høstsemester
for Norsk vannforening, hvor mange ar
rangement er gjennomført og flere gjen
står før vi kan lukke boken for året 2011.
Det har vært meget god deltagelse på
både fagtreff og seminarer, noe som viser
at våre komiteer er dyktige til å finne
aktuelle og engasjerende tema som dek
ker et bredt vannfaglig område.
Gjennom samarbeidet med Tekna har
vi fått muligheten til å teste bruk av strea
ming på et av våre fagtreff i høst. Tilbake
meldinger er svært positive. Streaming
innebærer videoopptak og direkte over
føring, slik at man kan sitte hvor som
helst med en PC og følge arrangementet.
Det er noe teknisk utfordrende å få til en
god kvalitet på overføringen, og det kre
ver mer organisering og bemanning,
men vi vil ha som mål å benytte strea
ming på flere arrangement fremover.
Å nå ut til medlemmer er et av våre
hovedmål, og et annet tiltak er etablerin
gen av Norsk vannforening på Facebook.
Også dette har gitt mange positive erfa
ringer. Vi når for det første ut til en yngre
målgruppe, men enda mer interessant er
muligheten for mer kommunikasjon med
medlemmer. Vi har tro på at dette er et
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veldig viktig medium for å skape inter
esse for foreningen og rekruttere nye
medlemmer.
Vi har sett en god tilvekst av nye med
lemmer i høst, både institusjonelle og
personlige, noe vi er svært fornøyd med,
men vi trenger fortsatt å jobbe aktivt for
å opprettholde dagens medlemsantall,
fordi vi naturlig nok også har et frafall
som i stor grad skyldes avgang fra yrkes
livet eller endrede arbeidsforhold.
Medlemskontingenter utgjør ca 40 %
av Norsk vannforenings omsetning. En
annen avgjørende inntekstkilde er grunn
støtte fra Miljøverndepartementet som
utgjør ca 25 %. Miljøverndepartementet
har utarbeidet nye regler for tildeling av
støtte som har vært ute på høring i som
mer. Fra bevilgningsåret 2012 betyr dette
for Norsk vannforening at søknaden skal
sendes til KLIF for behandling, men for
øvrig er det sagt at tildelingsmodell og
nivå vil være tilsvarende tidligere ord
ning.
Det er sagt at ”For å styrke det viktige
arbeidet de ulike miljøorganisasjonene i
Norge utfører, vil regjeringen øke grunn
støtten på statsbudsjettet i 2012. Støtten
økes med 6,5 prosent fra 2011-budsjettet.”
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Norsk vannforening gjør definitivt et
viktig arbeid, og vi håper at vi kan fort
sette med et høyt aktivitetsnivå innenfor
de rammer vi har i dag med bl.a. høyt
medlemsantall og en rimelig medlems
kontingent. En viktig forutsetning er
imidlertid at vi kan ha glede av fortsatt
stor ubetalt innsats fra våre komitémed
lemmer. Denne innsatsen er grovt esti
mert til å utgjøre en like stor andel som
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hele omsetningen. Denne innsatsen hå
per og tror vi betaler seg tilbake i form av
bl.a. medvirkning, faglig nettverk og
bred vannfaglig kunnskap.
Vi ser frem mot en aktiv avslutning
på året, og setter i gang med planleggin
gen for 2012.

Anette Æsøy
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