Referat fra årsmøtet i Nasjonalt nettverk for naturfagutdanning
(NNN) 2015
Årsmøtet ble avholdt under Hellkonferansen 12.11.2015

Sak 1: Konstituering
Ingen innsigelser på innkalling eller kommentarer til saksliste ble fremført.
Sak 2: Valg av møteleder og referent
Per Ivar Kvammen ble valgt til møteleder og Tom Klepaker til referent.
Sak 3: Valg av underskrivere til årsmøtereferatet
Merethe Frøyland og Jardar Cyvin ble valgt.
Sak 4: Årsmelding
Årsmeldingen for 2015 ble lagt fram av Tom Klepaker og vedtatt uten merknader.
Sak 5: Regnskap og budsjett
Regnskapet for 2014 ble lagt fram. Det viser et resultat på -9441,36 kr med en saldo per 31.12.14 på
211 621 kr. Regnskapet ble vedtatt med en liten rettelse på et feil årstall.
Budsjett for 2016 ble lagt fram. Dette har en balanse på 60 000 kroner og innebærer bruk av
oppsparte midler (35 250 kroner). Budsjettet baserer seg på nye satser for medlemskontingent, og er
derfor betinget av at årsmøtet vedtar dette (se sak 7). Årsmøtet vedtok det framlagte budsjettet.

Sak 6: Valg
Leder: Valgkomiteen innstilte Per Ivar Kvammen som leder for NNN for 2015-2016. Enstemmig
vedtatt.
Styremedlemmene Liv Oddrunn Voll og Tom Klepaker går ut av styret. Valgkomiteen innstilte Kjetil
Reier-Røberg, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Ragnhild Lyngved Staberg, Høgskolen i SørTrøndelag for perioden 2015-2018. Merethe Frøyland ble foreslått som fast styremedlem fra
naturfagsenteret, og hun erstatter Doris Jorde. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Varamedlem: Valgkomiteen innstilte Birgitte Bjønnes, NMBU, for perioden 2015-2018. Enstemmig
vedtatt.

Sak 7: Nye satser for medlemskapskontingent i NNN.
På bakgrunn av omstrukturering i universitets- og høgskolesektoren var det nødvendig å endre
satsene for medlemskap. Styret foreslår følgende nye satser:
Institusjonsmedlemsskap: 1 500 kroner per år
Enkeltmedlemsskap: 250 kroner per år
De nye satsene ble enstemmig vedtatt.

Sak 8: Arbeidsoppgaver for NNN
NNN skal være en aktiv aktør i utvikling av nye rammeplaner og retningslinjer for lærerutdanningene
og i endring av læreplaner for skoleverket. Man vil forsøke å være en felles høringsstemme for
naturfagutdanning. Styret vil derfor sørge for at høringsutspill vil bli sendt ut for diskusjon før
høringsinnspill gis.

Sak 9: Arbeidsoppgaver for NNN, fremmet på årsmøtet
Problemstillingen rundt sentralt gitte eksamener i lærerutdanningene ble trukket fram som en
aktuell sak for NNN å jobbe med. Det framkom synspunkter både til støtte for dette og det motsatte.
Det ble også foreslått at NNN skal arbeide for å styrke bruken av ekstern sensur i lærerutdanningene.
Tom Klepaker
Referent
Protokollen er lest gjennom og godkjent av Jardar Cyvin og Merethe Frøyland

