Referat fra styremøte
Møtet ble avholdt som telefonkonferanse 06.01-04 kl. 10.00-11.30

Deltakere






Bjørn Håland, leder
Svein Hoff, styremedlem
Siv Almendingen, styremedlem
Hilde Hov, styremedlem
Dag Atle Lysne, varamedlem til styret

Saksliste:









Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Godkjenning av møtereferat fra forrige møte.
Saker til eventuelt
Arbeidsfordeling i styret
Tilbakemelding fra årsmøtet
Nye opptakskrav for natur- og miljøfag studie. Hva gjør vi videre?
Representant til realfagskonferansen i Tromsø.
Eventuelt

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Dag Atle ble bedt om å være referent.

Godkjenning av møtereferat fra forrige styremøte.
Referatet er ved en feil ikke sendt ut fra formann enda. Formann godkjenner imidlertid
referatet på fullmakt fra styret.

Saker til eventuelt.
Fire saker ble meldt:




Utsending av kontingent
Møte om etter- og videreutdanning i naturfag 5. februar, regi av Læringssenteret og
Naturfagssenteret
Tidsskriftet



Kalender over vitenskapelige møter

Sak 01-04: Arbeidsfordeling i styret.
Den som er sekretær skal heretter sende referatet til alle i styret. Fra nå av skal alle
godkjente referat fra styremøtene legges ut på hjemmesida. Styret må ha en ny
referent. Det bør være en av de faste medlemmene. Hilde skal vurdere saken. Svein
fortsetter som nettsidekoordinator og Siv som ansvarlig for medlemsliste og økonomi.

Sak 02-04: Tilbakemelding fra årsmøtet
Referat og budsjett legges ut på hjemmesida.

Sak 03-04: Nye opptakskrav for natur- og miljøfag studie. Hva gjør vi videre?
Bjørn lager et skriv på vår tolkning av Departementets rundskriv. Etter godkjenning fra
styret går dette til dep. For konfirmering av vårt syn. Deretter legges det, med
eventuelle korrigeringer fra dep., ut på hjemmesida.

Sak 04-04 Representant til realfagskonferansen i Tromsø.
NNN gir 2500,- i reisestøtte til Dag Atle som drar på møtet. Sammen med Svein lager
han en poster, som informerer om nettverket, til møtet. D.A. skal også skrive et kort
referat fra møtet som legges ut på hjemmesida.

Sak 05-04: Eventuelt
a) Utsending av kontingent.
I slutten av februar sendes faktura på medlemskontingent ut. Utgifter til dette trekkes av
på kontingenten til Nesna.

b) Møte om koordinering av etter- og videreutdanning i naturfag 5. februar i regi av
Læringssenteret og Naturfagssenteret.
Svein kommer, Siv drar dersom utgiftene dekkes. Bjørn tar en prat om det med Jørn.

c) Tidsskriftet

Bjørn kontakter Anders om saken og forbereder eventuelt en egen sak til neste
styremøte.

d) Kalender over vitenskapelige møter
På hjemmesida bør vi ha link til en beskrivelse og tidfesting av aktuelle møter i
naturfagsdidaktikk nasjonalt og internasjonalt.

Dag Atle Lysne
Referent (sign)

