
NTVAs årsmøte 28. mars 2019 

 

Sak 06/19 Opprettelse av programkomite for Tromsø 

 

På styremøtet 26. februar 2019 var følgende forslag fremmet som sak 7/19:  

Det er flere gode grunner for NTVA til å tenke på å opprette en selvstendig programkomite i 
Tromsø. For det første har de gjennom år gjort et godt arbeid med sine halvårlige seminarer 
og nå har de jo laget et program med tre arrangementer i semesteret. De aktive personene i 
Tromsø er motivert til å få en mer sentral rolle i akademiet. Det teknologiske og 
naturvitenskapelige miljøet sitter på spesiell kompetanse om marine forhold i de arktiske 
områder og har i mange år drevet en omfattende prospektering av vekster fra havet. En 
formell Tromsø-avdeling understreker NTVAs nasjonale karakter. 

Svakheten med NTVAs miljø i Tromsø er at antallet akademimedlemmer er begrenset. 
Opprettelsen av en egen programkomite, må medføre et forpliktende lokalt 
rekrutteringsarbeid den nærmeste femårsperiode.  

Det er klart at opprettelsen av en programkomite i Tromsø fører til at kostnadene for 
akademiet stiger. Dette vil primært dreie seg om reisekostnader for programkomiteens leder 
til NTVAs styremøter, maks 30 000 kroner pr år. 

Det er flere gode grunner for NTVA til å tenke på å opprette en selvstendig programkomite i 
Tromsø. For det første har de gjennom år gjort et godt arbeid med sine halvårlige seminarer 
og nå har de jo laget et program med tre arrangementer i semesteret. De aktive personene i 
Tromsø er motivert til å få en mer sentral rolle i akademiet. Det teknologiske og 
naturvitenskapelige miljøet sitter på spesiell kompetanse om marine forhold i de arktiske 
områder og har i mange år drevet en omfattende prospektering av vekster fra havet. En 
formell Tromsø-avdeling understreker NTVAs nasjonale karakter. 

Svakheten med NTVAs miljø i Tromsø er at antallet akademimedlemmer er begrenset. 
Opprettelsen av en egen programkomite, må medføre et forpliktende lokalt 
rekrutteringsarbeid den nærmeste femårsperiode.  

Det er klart at opprettelsen av en programkomite i Tromsø fører til at kostnadene for 
akademiet stiger. Dette vil primært dreie seg om reisekostnader for programkomiteens leder 
til NTVAs styremøter, maks 30 000 kroner pr år. 

Vedtak. Styret foreslår overfor årsmøtet at det opprettes et programstyre i Tromsø. Årsmøtet 
peker ut leder av programkomiteen. 

 


