Referat fra årsmøtet i NNN (Nasjonalt Nettverk for
Naturfagutdanning) 19.10.11

1. Innkallingen ble godkjent

2. Merete Økland Sortland ble utpekt som møteleder, Tom Klepaker som
referent.

3. Jørn Nyberg og Johannes Tveita ble utnevnt som underskrivere av
årsmøtereferatet.

4. Merete Økland Sortland gikk igjennom aktiviteten i nettverket. Den
framlagte årsberetningen for 2010 ble vedtatt uten endringer.

5. Regnskap for 2010 og budsjett 2012
Regnskapet for 2010 ble lagt fram og gjennomgått. Regnskapet viser et
negativt driftsresultat (-8 284,75 kroner), noe som skyldes arbeid med
fagplaner i naturfag. Nettverkets saldo var per 31.12.10 kroner 208.111.
Regnskapet ble vedtatt uten merknader.

Det ble ikke lagt fram noe budsjettforslag for 2012, men leder og kasserer
redegjorde for at styret la opp til en virksomhet tilsvarende for 2010, og
at man ville sende ut et budsjett per mail etter møtet. Dette ble godtatt
av årsmøtet.

6. Valg av valgkommite
Sittende valgkommite (Jørn Nyberg og Inger Kristine Jensen) ble
gjenvalgt.

7. Valg av leder

Valgkommiteen innstilte på gjenvalg, og Merete Økland Sortland ble
enstemmig valgt

8. Valg av styremedlem
Valgkommiteens innstilte, Doris Jorde, ble enstemmig valgt. Hun erstatter
Anders Isnes

9. Valg av revisor
Anja Gabrielsen ble enstemmig valgt som revisor.

10. Innspill til virksomhet i nettverket.
Det kom forslag om å jobbe for og støtte møter om den nye
førskolelærerutdanninga. Videre ønsker man at nettverket skal kunne gi
økonomiske bidrag til nettverksmøter. Dagens ordning med mulighet for
økonomisk støtte til faglige/fagpolitiske konferanser ble diskutert, og
styret ble bedt om å utarbeide retningslinjer for tildeling av slik støtte.

Vedlegg

Budsjett, NNN, 2012

Budsjett 2012
Utgifter

Budsjett 2012
Inntekter

Møter
Telefonmøter for styre (5 møter x kr 200.-)
Årsmøte (2 personar x kr 6000.-)

kr
kr

(1 000,00)
(12 000,00)

Medlemskontingentar
Institusjonar (24 x kr 1000.-)
Enkeltmedlemmar (5 x kr 250.-)

Administrative utgifter - diverse
Representasjon av naturnett (kurs/
seminar/ konferanse)
Strategisk kartleggingsarbeid for
NNN
Reisestipend for leder for nasjonalt
nettverk for naturfagutdanning
Oppsparte midlar
Renter 2011
Sum/balanse

kr
kr

24 000,00
1 250,00

16 200,00
350,00
41 800,00

kr

(800,00)

kr

(10 000,00)

kr

(8 000,00)

kr

(10 000,00)

kr

kr
kr
(41 800,00) kr

