Referat fra årsmøtet Nasjonalt Nettverk for
Naturfagutdannere 2004

Møtet ble avholdt 7. oktober i forbindelse med den årlige Naturfagskonferansen, denne
gangen i Tønsberg

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

Sak 2: Valg av møteleder og referent
Bjørn Håland ble valg til møteleder og Dag Atle Lysne til referent.

Sak 3: Valg av protokollskrivere
Espen Henriksen og Hilde Harnæs ble valgt til å godkjenne møteprotokollen.

Sak 4: Årsmeldinger


Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.



Regnskapet for 2003 ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.



Siv Almendingen orienterte om regnskapet for 2004 pr. 1. oktober.

Sak 5: Budsjett for 2005
Budsjett for 2005 ble gjennomgått og godkjent med følgende endring. Posten for
representasjon økes fra 10 000,- til 15 000,-.

Sak 6: Vedtektsendringer
Vedtektsendringen foreslått av styret ble vedtatt uten forandringer. Med umiddelbar
virkning skal styret nå, foruten leder som velges direkte på årsmøtet, bestå av ett

medlem fra PPU ved universitetene, ett medlem fra Naturfagsenteret og to fritt valgte
representanter. Det skal tilstrebes geografisk spredning blant styrerepresentantene.

Sak 7: valg
Faste medlemmer til styret





Leder Dag Atle Lysne
Medlemmet fra Naturfagsenteret pekes ut av dem.
Siv Almendingen
Svein Hoff

Varamedlemmer



Merete Økland
Kari Feren

Valgkomité




Henning Solli
Heidi Saure
Espen Henriksen

Revisor


Erik Halvorsen

Sak 8: Fremtidig aktivitet – diskusjon










Viktig å ha en viss aktivitet i nettverket for å holde trykk mot naturfaglige
interesser fra flere områder. Dessuten er det små miljøer på de fleste høgskoler.
Nettverket må derfor ha fokus på å knytte miljøene i Norge sammen.
Styret bør vurdere om man skal opprette en e-postliste der flest mulig av de
institusjoner som driver undervisning innenfor naturfag i Norge, er representert
med kontaktpersoner. Ett motargument er at vi bør beholde et relativt lukket og
lite fora for å diskutere ulike sider ved naturfagutdanning i Norge.
Etterutdanning av lærere blir et viktig felt i tiden fremover. Nettet må holde fokus
mot dette og være en påvirker for å sikre gode tilbud.
Faglige tips og korte beskrivelser av opplegg som fungerer godt, bør kunne
distribueres over nettets hjemmeside eller e-postliste.
Viktige faglige saker kommer opp i tiden fremover. Nettet bør søke å ha faglige
diskusjoner gående på nettsida.
Hjemmesida må få lenker til alle naturfagmiljøene på universiteter og høgskoler i
Norge.
Vi bør leie plass på et Web-hotell der sida får et domenenavn som identifiserer
nettet.

Mvh
Dag Atle Lysne
(Referent)

