Referat fra årsmøtet 2006.
Årsmøtet fant sted på Universitetet i Oslo 26. oktober 2006 kl 1230 -1400.
Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet
4. Årsmelding
5. Resultatregnskap for 2005
6. Aktivitet og profilering av NNN fremover. Se årsmelding (”NNN sin profil”
s. 3) for saksutredning.

7. Vedtektsendring, se årsmelding (”NNN sin profil” s. 3) for saksutredning.
8. Budsjett 2007 (se eget vedlegg og årsmelding for saksutredning)
9. Valg – (valgkomiteen har kandidater til alle verv før møtet)
10. Viktige saker som NNN bør fokusere i året som kommer.

Sak 1: Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.

Sak 2: Valg av møteleder og referent.
Dag Atle Lysne ble valgt til møteleder og Henning M. Sollid ble referent.

Sak 3: Valg av to personer til å underskrive årsmøtereferatet.
Hilde Harnæs og Jørn Nyberg ble valgt til å underskrive referatet.

Sak 4: Årsmelding.

Årsmeldingen ble gjennomgått og godkjent.

Viktige saker som ble drøftet nærmere:NNN har drevet et viktig fagpolitisk arbeid
som har resultert i en god kontakt med Utdanningsdirektoratet. Dette betyr at
NNN kan komme med innspill i saker som vi anser er viktige.
NNN har bedt Utdanningsdirektoratet om å kartlegge omfanget av etterutdanning
i forbindelse med Kunnskapsløftet. En slik oversikt finnes pt ikke og vil være av
stor betydning for videre planlegging av slik virksomhet.

Det ble diskutert om NNN skal arrangere en egen dag i forbindelse med
Naturfagkonferansen. En dag hvor lærerutdannere kan få tid til å diskutere
aktuelle saker. Årsmøtet er åpen for dette, men diskusjonen tas videre på
nettverket.

Hjemmesiden til NNN beholdes. Medlemmene oppfordres til å bruke
hjemmesiden mer. Leder tar kontakt med Anders Isnes slik at
naturfagsenteret.no kan linke til vår hjemmeside.

Svein Hoff har laget en oversikt over utdanningstilbud ved de ulike høgskoler og
universiteter. Denne oversikten finnes på
http://www.naturfagnett.no/lære rutdanning_i_naturfag.htm

Sak 5: Resultatregnskap for 2005.
Siv Almendingen presenterte resultatregnskapet. Dette er godkjent av revisor.
Årsmøtet godkjente regnskapet uten kommentarer.

Sak 6: Aktivitet og profilering av NNN fremover.
Saksutredningen er gitt i årsmeldingen.
Årsmøtet vedtok at NNN skal beholde og videreutvikle profilen som er beskrevet i
årsmeldingen. Dette medfører at styrets ansvar vil endres og dette vil igjen
medføre en vedtektsendring, se sak 7.

Sak 7: Vedtektsendring
Saksutredning er gitt i årsmeldingen.
Fra vedtektene:
Styrets ansvar er:





å
å
å
å

arbeide for at målsetningene for nettverket realiseres
holde minst en samling for nettverket pr år (årsmøte)
sende jevnlig informasjon til medlemmene
arbeide med saker og organisere kurs etter forslag fra medlemmene

Styret foreslo at årsmøtet omformulerer de to siste kulepunktene i vedtektene
til:



å stimulere til at medlemmene sender ut jevnlig informasjon på
nettverkets e-postliste
å arbeide med rådgivning, kartlegging og, i samarbeid med
kompetansenettverket, å foreslå kurs.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Budsjett 2007.
Siv Almendingen presenterte budsjettet for 2007. Styret syns nettverket bruker
for lite penger og foreslår derfor å omforme FoU-posten til en post for
kartleggingsprosjekter samt å øke denne til kr 20000,-. Styret foreslår også å

opprette en post for reisestipend som godtgjøring til leder. Denne er foreslått til
kr 10000,-.
Årsmøtet vedtok årets budsjett og gir det nye styret i oppdrag å utarbeide
kriterier både for tildeling av kartleggingsmidler og for leders reisestipend.

Sak 9: Valg.
Siv Almendingen hadde bedt om å bli avløst som styremedlem et år før tiden.
Årsmøtet aksepterte dette.
Dermed var hele styret samt to varamedlemmer på valg.
Årsmøtet velger leder, mens styret konstituerer seg selv.

Valgkomiteens forslag:
Leder Svein Hoff
Styremedlem Berit Bungum
Styremedlem Merete Økland
Styremedlem Kari Feren
Varamedlem Hilde Harnæs
Varamedlem Stig Misund

Styret ble enstemmig valgt.

Årsmøtet ønsker å takke avtroppende leder Dag Atle Lysne for sitt engasjement
og sin innsats for NNN.

Sak 10: Viktige saker som NNN bør fokusere på.
Det ble ikke fremmet saker under dette punktet.

Henning M. Sollid
Referent

Referatet er godkjent:

___________________
Hilde Harnæs

___________________
Jørn Nyberg

