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Styrelederen har ordet ...
Kjære kolleger,
Vi har hatt generalforsamling med valg, og nesten
halve styret ble skiftet ut. Vi er flere kvinner enn
menn i styret for første gang i Norsk vannforenings historie (5-4), et eksempel til etterfølgelse for andre norske styrer. Jeg gleder meg til
samarbeidet med de nye kollegene. Det er mange
flinke folk med mye erfaring til tross for at gjennomsnittsalderen for styrets medlemmer også er
gått litt ned.
Mange av styrets nye representanter er involvert på ulike måter i arbeidet med de regionale
vannforvaltningsplanene. Sindre Langaas fra
NIVA har vist sitt engasjement gjennom sin
artikkel i Bladet fra munnen i Vann nr. 4 i 2014.
Han erstatter Thorjørn Larssen som styrets
representant for Verdens vanndag og Juniorvannprisen. Hilde Reine fra Buskerud fylkeskommune er koordinator for Vest-Viken
vannregion, Norges neststørste, og erstatter Bent
Braskerud i utviklingskomiteen. Hege Sangolt er
sentral i koordineringsarbeidet i seksjon for
vannforvaltning i Miljødirektoratet i Trondheim, og vil erstatte Marit Ruge Bjærke i stipendkomiteen. Ranveig Haukeland Paus fra
Norconsult arbeider som eneste i styret med
avløpsrensing og ønsker å ha fokus på rekruttering til VA-bransjen. Hun erstatter Vibeke Riis
i utviklingskomiteen der rekruttering er et av
ansvarsområdene. Ola Hanserud og Elisabeth
Elgsæter fortsetter i utviklingskomiteen, og Lars
Hem og Vidar Lund har ansvar for Vannprisen.
Vidar er også med i fagtreffkomiteen.
Både seminarkomiteen og fagtreffkomiteen
har planlagt høstens møter, og det er mye inte
ressant å se fram til. Alle datoene er ikke klare ennå.
Programmet legges ut på vannforeningen.no og
sendes ut til medlemmene i slutten av august.
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Per Einar Faugli fra NVE slutter som leder i
seminarkomiteen. Han har gjort en strålende
innsats i de årene han har vært leder. Thea Caroline Wang fra NVE er nytt medlem etter Per
Einar. Ny leder er ikke valgt ennå. Blant høstens
seminarer planlegges det ett i samarbeid med
Jordforeningen, om bl.a. ekstremvær og jordtap.
Vi satser også på å følge opp tradisjonen med et
seminar om restaurering i samarbeid med
Miljødirektoratet og NVE.
Line Diana Blytt fra Aquateam COWI leder
fagtreffkomiteen, og styret hadde store problemer med å prioritere blant de syv fagtreffene
som var foreslått for høsten. Forurensning fra
tunnelvask, kildesporing og lekkasjer og tilbake
slagssikring når det gjelder drikkevann er noen
av temaene som kommer i høst. Vi tar sikte på å
få til streaming fra flere av fagtreffene til høsten.
VANN planlegger som vanlig to utgivelser i
høst.
Tekna legger om sine nettsider, og som en av
de største samarbeidende foreningene, får vi
anledning til å legge om våre nettsider på deres
plattform. Vi håper at vi skal få mer funksjonelle
sider. Dette er høyt prioritert for styret. Vi håper
at de nye nettsidene er klare innen årsskiftet.
Fra høsten kommer Tone Juel tilbake for fullt
igjen som sekretær for foreningen. Jeg vil
benytte denne muligheten til å takke Mette
Meinert for å ha gjort en utmerket jobb for en
relativt krevende forening i samarbeid med
Anne Edholm og John Raaheim i redaksjonen
for VANN.
Jeg ønsker med dette alle en riktig god
sommer, og ser fram til høstens aktiviteter!
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