Referat fra årsmøte i NNN, 24. oktober
2007

Nesna 30.10.07.

Svein Hoff ønsket velkommen til årsmøtet.
Saksliste:

1. Årsmøteinnkallingen ble godkjent.

2. Svein Hoff ble valgt som møteleder og Siv Flæsen Almendingen som referent.

3. Wenche Sørmo og Frode Henanger ble valgt til å underskrive årsmøtereferatet.

4. Valg. Ingen av styremedlemmene var på valg i år. Hilde Harnes høgskolen i Oslo
hadde bedt styret om å bli fritatt som varamedlem før tiden. Dette ble imøtekommet,
og Liv Oddrun Voll, høgskolen i Oslo ble valgt inn som varamedlem. Leder Svein
Hoff stilte til gjenvalg og ble valgt.

5. Årsberetningen. Svein Hoff gjennomgikk årsberetningen (naturfagnett.no, aktuelle
saker…). Styret har i denne perioden bestått av: Leder Svein Hoff, nestleder Kari
Feren, kasserer Merete Økland, styremedlemmer Ander Isnes og Berit Bungum og
varamedlemmer Hilde Harnes og Stig Misund. Styret i NNN har hatt alle styremøter
som telefonmøter. NNN har jobbet med flere saker blant annet jobbet med å få
oversikt over master utdanninger ved universiteter og høgskoler. De har uttalt seg om
kompetansekrav for å undervise på ungdomstrinnet - kommentert at kravet om 60
studiepoeng også bør gjelde for naturfag. Svein orienterte også om at NNN sine
nettsider (naturfagnett.no) er lite brukt. Årsberetningen ble godkjent.

6. Regnskap 2006 og budsjett 2008.

Merete Ø. orienterte om resultatregnskapet for 2006. Et positivt resultat på kr
17.349,42 og med en innestående saldo på kr 200.221,81 pr 31.12. Regnskapet
er revidert og godkjent av revisor Erik Halvorsen. Resultatregnskapet ble
godkjent. Det er ikke brukt penger til utredningsarbeider for NNN. Fra

årsmøtedeltaker ble det kommentert at Svein H. bør ha betalt for sitt
utredningsarbeid.

Merete Ø. la fram forslag til budsjett for 2008. Årsmøterepresentasjon for
styremedlemmer ble redusert til kr 21.000.-, og bruk av oppsparte midler på kr
51.300.- ble vedtatt – dette for å gi ”handlingsrom” for styret. Styret ble bedt om
å se på pengebruken de neste årene. Fra årsmøtedeltaker kom det forslag om å
vurdere og støtte kompetansenettverkets avslutning av Polaråret 2009?
Årsmøtet vedtok budsjett for 2008 med de endringer som framkom i
årsmøtet (se vedtatt budsjett på NNN sitt nettsted).

7. Organisasjonsnumme r. Merete Ø. orienterte om at NNN trenger
organisasjonsnummer for å kreve inn medlemskontigenter fra institusjoner. Årsmøtet
vedtok enstemmig at Merete søker om organisasjonsnummer for NNN, og at styret ser
nærmere på kravet om ekstern betalt regnskapsfører.

8. Framtidige oppgaver for NNN - forslag fra årsmøtedeltakerne.


viderebringe informasjon fra konferanser til medlemmer



gjøre undersøkelser relatert til lærerutdanningene



sende ut informasjon til medlemmer for eksempel uttalelser NNN har i
ulike saker (for eksempel brev med krav om 60 studiepoeng også for
naturfag…)



oppfordre medlemmer til å bruke e-postnettverket til å innhente
opplysninger en ønsker/noe en lurer på/vil formidle…



satse mer på saker som er relatert til førskolelærerutdanninga



innhente oversikt over videreutdanninger i naturfag i
førskolelærerutdanninga

9. Ingen saker til eventuelt.

Årsmøtet ble hevet kl 18.10

Referent Siv Flæsen Almendingen (sign.)

Frode Henanger (sign.)

Wenche Sørmoe (sign.)

