Referat fra årsmøtet i NNN, 13.11.14, Rica Hell Hotel

1: Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten merknader

2: Valg av møteleder og referent
Som møteleder ble Merete Økland Sortland valgt, og som referent ble Tom Klepaker valgt.

3: Valg av representanter til å underskrive årsmøtereferatet
Siv Flæsen Almendingen og Berit Bungum ble valgt

4: Årsmelding
Årsmeldingen for 2014 ble lagt fram av Tom Klepaker og godkjent uten merknader

5: Regnskap for 2013 og budsjett for 2015
Regnskap og budsjett ble presentert av Liv Oddrunn Voll. Regnskapet for 2013 ble gjort opp
med et negativt resultat (2257 kroner) som ble dekket opp av overføring fra oppsparte midler.
Regnskapet ble godtatt.
I budsjettet for 2015 foreslås det å overføre drøyt 30.000 kroner fra oppsparte midler.
Budsjettet ble vedtatt.
I forbindelse med framlegging av regnskap og budsjett ble det påpekt at NNN får lite rente på
oppspart kapital. Det ble derfor foreslått å opprette en kapitalkonto hvor oppspart kapital kan
stå.

6: Valg
6.1 Valg av valgkomite
Siv Flæsen Almendingen og Berit Bungum ble valgt som ny valgkomite (2 år)

6.2 Valg av leder
Leder gjennom flere perioder, Merete Økland Sortland, hadde gitt valgkomiteen beskjed om
at hun ikke stilte til gjenvalg. Hun ble derfor takket for god innsats. Valgkomiteen fremmet
forslag om Per Ivar Kvammen som ny leder, og han ble valgt med akklamasjon (1 år).

6.3 Valg av styremedlem.
Doris Jorde stod på valg. Valgkomiteen innstilte på gjenvalg, og årsmøtet sluttet seg til det (2
år). Det ble fremmet forslag om at leder av naturfagsenteret alltid bør sitte i styret av NNN.
Merete Økland Sortland viste til formelle hindre for en slik øremerking av styreverv, men det
var et samstemt ønske fra årsmøtet at dette følges som et prinsipp.

6.4 Valg av varamedlem
Siden Per Ivar Kvammen tok steget opp som leder, måtte det velges et nytt varamedlem som
kunne erstatte ham. Idar Mestad ble enstemmig valgt (3 år).

7: Saker styret fremmet for årsmøtet
7.1 Deling av litteratur som brukes i naturfagutdanningene
På forrige årsmøte ble det foreslått at NNN skulle organisere utveksling av faglig og
fagdidaktisk litteratur som brukes i ulike studier. Imidlertid kom det liten respons på dette.
Derfor ville styret ta tråden opp igjen, og utfordret to som er delaktige i nyere læreverk rettet
mot naturfag i lærerutdanningene å presentere disse. Pre Ivar Kvammen og Ragnhild Lyngved
gav disse presentasjonene. Årsmøtet oppfordret på nytt medlemmene å sende inn relevant
litteratur, slik at NNN kan lage en felles oversikt.

7.2 NNN på facebook
Spørsmålet ble reist om det er fornuftig å opprette en facebookgruppe for NNN for å øke
aktiviteten av diskusjoner og erfaringsutveksling. Bakgrunnen er at aktiviteten på naturnett
kunne være større enn den er i dag. Imidlertid ble det reist innvendinger, både at en del
medlemmer ikke er på facebook, og at det kan være prinsipielle innvendinger mot å bruke et
sosialt medium som dette. Det var også et spørsmål om man ville opprettholde aktivitet på
naturnett hvis facebook ble tatt i bruk. Årsmøtet bad styret om å jobbe videre med saken.

7.3 Kontingent til NNN ved ny stuktur i universitets- og høgskolesektoren
Vi ser en utvikling hvor tidligere adskilte enheter fusjonerer. Dette reiser spørsmålet om
hvordan det skal forholde seg når to eller flere medlemsinstitusjoner i NNN, som tidligere
betalte hver sin kontingent, slår seg sammen. Det ble diskutert på årsmøtet, og muligheter for
campusmedlemskap, differensiert kontingent etter antall medlemmer og en generell økning i
kontingenten ble tatt fram som muligheter. Styret har ikke lagt fram noe konkret forslag for
årsmøtet, og fusjonsprosessen vil ta noe tid. Det ble derfor besluttet at styret kommer tilbake
til et nytt årsmøte med et forslag hvor ulike alternativer er konsekvensutredet.

