Referat fra årsmøte
Møtet ble avholdt i Helga Engs hus UiO den 30/10-03.

Sak 1: godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten kommentarer.

Sak 2: valg av møteleder og referent
Roar Kråkenes ble valgt til møteleder og Dag Atle Lysne til referent.

Sak 3: valg av personer til å underskrive årsmøtereferatet
Espen Henriksen (HiBO) og Tove Aagnes Utsi (HiF) ble valgt.

Sak 4: årsmelding
Årsmeldingen ble lagt frem av Roar Kråkenes og godkjent av årsmøtet med følgende
kommentar: Årsmeldingen må inneholde beskrivelse av aktiviteten på hjemmesida til
NNN siden dette er en viktig del av aktiviteten.

Sak 5: melding om regnskap
Regnskap for 2001 og 2002 ble fremlagt av Siv Almendingen og godkjent av årsmøtet.

Sak 6: budsjett 2004
Budsjett for 2004 ble lagt frem av Siv Almendingen og godkjent av årsmøtet med
følgende kommentar: Styret må diskutere tiltak som kan synliggjøre NNN i ulike
sammenhenger, for eksempel ved realfagskonferansen i Tromsø i januar.

Sak 7: valg
Hilde Hov, ansatt ved NTNUs lærerutdanning, velges til ny representant i styret etter
Alex Strømme.

Sak 8: skjerpa opptakskrav til informatikk, realfag og natur- og
miljøfag
Jorunn Nakken UFD informerte om skjerpa opptakskrav til studier i informatikk, realfag
og natur- og miljøfag. Konklusjonen på diskusjonen var at høringen åpenbart har vært
lite effektiv, at saken er for usikker slik den nå står, og at NNN sitt styre må komme i
dialog med UFD for å påvirke utfallet og oppfølgingen av saken.

Sak 9: fremtidig aktivitet for NNN
NNN sitt styre må komme i dialog med Anders Isnes for å synkronisere aktiviteten i NNN
med den som kommer ved Naturfagssenteret. Ellers må saken diskuteres videre på NNN
sin hjemmeside og på den nært forestående samlingen i regi av senter for Nasjonal
Koordinering av Etter- og Videreutdanning (v/Jørn Nyberg, HiVe).

Dag Atle Lysne
Referent (sign)

