Referat fra NNN-årsmøte på Hell-seminaret den 15. november 2012
Sak 1
Innkalling godkjent.

Sak 2
Merete Økland Sortland ble valgt som møteleder og Stig Misund som referent.
Siv Almendingen og Ragnhild Lyngved ble utnevnt til å underskrive årsmøtereferate t.

Sak 3
Årsmelding for NNN 2012 ble gjennomgått av leder Merete Økland Sortland og vedtatt med
tilføyelse om at Naturfagsenteret har tatt over driften av NNN sin nettside etter at Svein Hoff
har gått bort.

Sak 4
Regnskap for 2011 ble gjennomgått av kasserer Liv Oddrun Voll og godkjent uten
anmerkninger.

Sak 5
Budsjett for 2013 ble presentert av kasserer Liv Oddrun Voll. Det kom et forslag fra
forsamlingen om å bruke Skype som nettverktøy under NNN’s styremøter, da dette er gratis
og fungerer trolig like så bra som telefonmøter. For øvrig ingen kommentarer.

Sak 6
Valg:
Valgkomite: Sittende valgkomite (Jørn Nyberg og Inger Kristine Jensen) ble gjenvalgt.
Styret i NNN for kommende periode:
Leder: Merete Økland Sortland gjenvalgt som leder for 1 år.
Nestleder og kasserer: Liv Oddrun Voll fortsetter 3 nye år i styret.
Styremedlem: Doris Jorde, Naturfagsenteret (ikke på valg i år).
Styremedlem: Frode Henanger (ikke på valg i år).
Styremedlem: Tom Klepaker fra Universitetet i Bergen ble valgt for 3 år.
Varamedlem: Ragnhild Lyngved takket ja til 3 nye år som vara i styret.
Varamedlem: Per Ivar Kvammen (ikke på valg i år).
Stig Misund gikk ut av styret.

Sak 7
Fremtidige arbeidsoppgaver for NNN.
Flere mener at NNN bør bli bedre sett og kjent utad. I forbindelse med ny revidert læreplan
for grunnopplæringen bør NNN ta kontakt med formell myndighet for å insistere på å bli
nedsatt som egen høringsinstans. Anders Isnes vil jobbe videre med denne saken.
Årsmøtet diskuterte kort dokumentet Noen synspunkter til høring av forskriftene for
rammeplaner for lektorutdanning og PPU 8-13 forfattet av noen personer i
matematikkmiljøet. NNN kan hvis ønskelig «henge seg på» denne utalelsen. Frist for å
komme med innspill til punkta som blir tatt opp er 23.11.12. Innspill sendes til Merete Økland
Sortland.
Til slutt ble det fremmet forslag om at NNN bør være aktiv å komme med forslag til
programinnhold på fremtidige Hell konferanser.

Sak 8
Det var ingen innkomne saker under eventuelt.

Hell, 15.11.2012
Stig Misund (referent)
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