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Frivilligheten – vår viktigste ressurs!

Vannforeningen har et høyt aktivitetsnivå og
arrangerer ca 10 fagtreff i tillegg til ca 6 semina
rer hvert år. Her tar vi opp spennende vann
faglige emner for faglig oppdatering og samtidig
gir vi medlemmene god mulighet til å utvide sitt
faglige nettverk. Sammenliknet med andre
liknede foreninger har vi en svært stor aktivitet
som vi håper du som medlem setter stor pris på.
Forklaringen på at dette er mulig, er at vi gjen
nom alle år har klart å opprettholde en så stor
grad av frivillighet i foreningen vår, og det
verdsetter vi høyt. Uten de trofaste bidragsyterne
i Fagtreff- og Seminarkomitéene ville dette ikke
vært mulig. Så en stor takk til dere som utrette
lig står på og tar ansvar for forslag til temaer,
samt utarbeidelse og gjennomføring av de spen
nende fagtreff og seminarer som vi andre får
glede av. At vi nå også har fått gjennomført at vi
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streamer alle fagtreff, har endelig medført at alle
våre medlemmer, uansett hvor de holder til i
landet, har fått den samme mulighet til å følge
med på alle fagtreffene som foreningen gjen
nomfører, fra sin egen PC. Dette opplever vi
som et viktig tiltak for å nå ut til alle vannfaglig
interesserte i landet vårt, inkludert at dette gir
en unik mulighet for studenter til å skaffe seg
faglig viktig kunnskap. Etter over 20 år i fagtreff
komiteen er det nå flere medlemmer som takker
av i nærmeste fremtid, og samtidig som vi vil
benytte anledningen til å takke både Terje
Farestveit og Simon Haraldsen for lang og tro
tjeneste, håper vi at vi kan lykkes å få noen nye,
godt kvalifiserte erstattere, som kan føre den
gode frivillighetstradisjonen videre, for disse
komiteene er viktige grunnpilarer i foreningens
drift!
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