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Styrelederen har ordet ...

Kjære medlemmer av Norsk vannforening 
og lesere av tidsskriftet VANN! 

Vi er i ferd med å avslutte nok et godt og 
aktivt år i Norsk vannforening. Det har 
vært et år med mye vann, – og det aktua
liserer problemstillinger og viktighet av 
kompetanse innen vannfaglige områder, 
og behovet for tverrfaglig samarbeid øker. 

Norsk vannforenings studentstipend, 
som ble lansert i august, er et middel for 
å støtte utvikling av fagkompetanse, og 
vi har pr idag bevilget støtte til 6 studen
ter innen ulike studieretninger. Disse vil 
bidra tilbake til foreningen via artikler i 
VANN eller med foredrag på et av våre 
fagtreff/seminarer. 

Høstens fagtreff og seminarer har hatt 
generelt god deltagelse. Ett fagtreff ble 
arrangert i Trondheim, og vi har som 
mål fremover å arrangere ett i hvert halv
år. Men vi ser at vi må ha fokus på å syn
liggjøre disse arrangementene bedre 
lokalt for å øke deltagelsen. Samarrange
ment med andre kan være hensiktsmes
sig. Seminar med tema «Restaurering av 
vassdrag» arrangeres for tredje gang i 
Trondheim. Disse ble lagt inn som en 3. 
dag på forvaltningsseminaret som DN/
NVE tradisjonelt har arrangert i novem
ber i Trondheim. Deltagerne der var 
potensiell målgruppe og det har vært 

veldig vellykket. I år arrangeres ikke for
valtningsseminaret, men vi valgte å opp
rettholde tidspunkt og sted og håper på 
god deltagelse. Sørlandskomiteen arran
gerte et vellykket seminar i oktober ved
rørende kvalitet på VAledningsnettet i 
samarbeid med Maskinentreprenørenes 
forbund. Vestlandkomiteen arrangerer 
sitt tradisjonsrike julemøte koordinert 
med DIHVAs representantskapsmøte i 
desember. 

Tema for fagtreff og seminarer våren 
2013 er bestemt og program er under 
utarbeidelse og blir sendt ut i januar. 
Dere finner en oversikt i dette nummer 
av VANN og vi mottar gjerne innspill på 
tema, og foredragsholdere på de ulike 
fagtreff og seminarer. 

Vannprisen har 25årsjubileum i 
2013. Den ble stiftet i 1988 av RIF i sam
arbeid med Norsk vannforening. En 
oversikt over alle vinnere finner dere på 
vår hjemmeside. Forslag til kandidater 
for vannprisen i jubileumsåret må frem
mes innen 31.12.12. Det kreves en god 
beskrivelse av kandidat og begrunnelse 
for kandidaturet. Prisen deles ut på 
seminaret i tilknytning til Norsk vann
forenings generalforsamling i mars.
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Til slutt vil jeg sende en honnør til 
sekretariatet. Norsk vannforening har 
stor glede og nytte av sekretariatfunksjo
nen og det profesjonelle apparatet i 
Tekna. Den daglige driften blir håndtert 
på en usedvanlig god måte og samarbei
det med tillitsvalgte i komiteer og styret 
er meget bra. Som styrets leder opplever 
jeg et driv og en positivitet som det er en 

stor glede å være en del av. Der er en 
genuin interesse for foreningen, med et 
stort fokus på utvikling og medlems
service. 

Ønsker dere en fin avslutning på 
sesongen med gjenstående fagtreff og 
seminarer.

Anette Æsøy


