
 

 

 

Referat fra VTFs årsforum 2020 

 

VTFs årsforum 2020 

29. januar 2020, kl. 17.15–19.00  

Thon Opera Hotel, Oslo 

 

Saker på Årsforumet: 

 

1. Valg av møteleder og referent: OK 

Torstein Tjelde, Møteleder 

Einar Jones-Kobro, Referent 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent. Ingen kommentarer. 

 

3. Gjennomgang av styringsgruppas årsmelding for 2019 

Gjennomgått og godkjent.  

 

4. Handlingsplan anno 2019 

Gjennomgått. 

Hønsi: facebook er bra informasjonskanal, temadag/årsmøte har blitt bedre enn før. Regionmøter 

også bra. Hva styret gjør mot NVE klarer man ikke henge med på, men tror og forventer at det er 

bra med dialogen med NVE.  

Tjelde: Hvorfor er styret høringsinstans når medlemmene allerede er det? Hønsi: NVE burde 

sende høringer mye bredere. NVE har pekt på at konsekvensen vil være stort arbeidsomfang, og 

ønsker heller å ha VTF styret som kontaktpunkt. VTF regionrepresentanter må dermed dele med 

sine medlemmer, og koordinere innspill. 

Steffenach: VTF må insistere på å være høringsinstans for NVE, for å sikre bred høring hos 

regulanter. 

Hønsi: Mottok ikke måleteknisk veileder på høring, hvorfor kom ikke denne til VTFs 

medlemmer? 

 

Guddal: Hva er policy om rådsmeldemsperiode i NVE-råd? NVE ønsker kontinuitet.  

Helle: Før hvert årsmøtet bør VTF ta en avsjekk med sittende rådsmedlemmer og hør om videre 

interesse, eventuelt behov for rekruttering. 

 

Mathismoen: Rekruttering til NTNU: Bør VTF vedtekter oppfordre til rekrutteringsaktiviteter? Ja, 

styret tar innspillet med seg. 

 

 

5. Regnskap 2019 og budsjett 2020 

Gjennomgått.  Regnskap godkjent. 



VTF medlemsskap bør ikke dekke kommunikasjon med NTNU, dette bør dekkes av Energi 

Norge. Flere sier dette. Styrets forslag til post for kommunikasjon med bransjen tas dermed ut, og 

midlene overføres til posten Styretur (nå på totalt 110.000,-). Oppfordring: Reis på internasjonal 

konferanse!  

Styret bør også dekke deltagelse for studenter over arrangementenes budsjetter. 

 

 

6. Valg av representanter til VTF styringsgruppe 

 

Nytt styre ble valgt i tråd med valgkomiteens, Rolv Guddal og Vidar Bolle, innstilling: 

Leder:   Valgkomiteen overlater til styret å velge sin leder 

Region ØST  Oddmund Brevik, Hafslund E-CO (aksepterte vervet etter årsmøtet) 

Varamedlem  Guttorm Dyrland, Skagerak Kraft AS 

Region SØR  Richard Volhovd, Skagerak Kraft AS  

Varamedlem  Bjørn Bergheim, Statkraft Energi AS 

Region VEST  Ragnhild Hoel, Tafjord kraftproduksjon 

Varamedlem  Reidar Birkeland, Statkraft Energi AS 

Region MIDT  Det jobbes med å finne representant 

Varamedlem  Terje Flåtter, NTE 

Region NORD  Øyvind Steffenach, Troms Kraft Produksjon AS 

Varamedlem  Monica Jerijærvi , Pasvik Kraft AS 

Valgkomité : 

- Vidar Bolle  

- Torstein Tjelde, Hafslund E-CO   

 

 

7. Innkomne saker 

Ingen saker ble meldt inn i forkant av møtet. 

 

 

8. Eventuelt 

Rekruttering til EnergiNorge. Årsforumet fremhever viktigheten av å besette stillingen. 

 

 


