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Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. Alex Strømme ble bedt om å være referent.

Til eventuelt ble det innmeldt diskusjon om tid og sted for neste års årsmøte i NNN

Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått (vedlagt) med en del oppklarende spørsmål og
avklaringer:




Det ble kommentert at styret bør være mer aktivt mot blant annet UFD og at NNN
bør være tilstede på flere konferanser på nasjonalt og internasjonalt
Det ble diskutert en del forhold rundt NNNs tidsskriftsatsing
Nettsidene til NNN bør legges ut på Naturnett

Regnskap
Grunnet sykdom er ikke regnskap for foregående år ferdig. Regnskapet skal godkjennes
av revisor og forelegges medlemmene via NNNs nettsider så snart det er mulig.

Revisjon av vedtektene
Årsmøtet ble forelagt styrets forslag til revisjon av vedtektene. Forslaget ble diskutert og
endringer ble notert. Det ble vedtatt at forslaget til vedtektene, med årsmøtets
endringsforslag, skal forelegges medlemmene via NNNs nettsider. Medlemmene
får anledning til å kommentere vedtektene i løpet av en tidsavgrenset periode. Etter
fristens utløp vil styret behandle kommentarene og forelegge på nytt for medlemmene

via nettsidene. Dersom det ikke kommer forslag på vesentlige endringer vil vedtektene
ble regnet som vedtatt.

Valg
I følge tolkning av de gjeldene vedtektene til NNN, skal leder velges hvert år og de ulike
medlemmene velges for to år av gangen. Av pragmatiske grunner, og sett i lys av
endringsforlagene til vedtektene, ble det besluttet å foreslå gjenvalg av medlemmene for
ett åt og velge et nytt varamedlem. Følgende valg ble gjort:

Leder: Bjørn Håland, HiS (leder)
Medlem. Alex Strømme, NTNU (valgt for ett nytt år)
Varamedlem: Dag Lysne, HiF

Eventuelt
Fastsettelse av sted og tid for neste årsmøte
Det ble besluttet av neste årsmøte skal avholdes i forbindelse av seminaret knyttet til 60årsmarkeringen for Svein Sjøberg i Oslo 23/5 2003.

Alex Strømme
Referent (sign)

