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MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Vidar Bolle – Statkraft, Leder 

Marit Klungen, Svorka Energi 

Janne Gunn Helle –Lyse Energi  

Dagfinn Bentås – Østfold Energi 

Torstein Tjelde, Eidsiva Vannkraft 

Åne Sæter, TrønderEnergi, vara 

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge 

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen 

Dato: 21.08.2017 
Sted: Skype 

Sak: Styremøte 5-2017, Mandag 21.august kl. 10-12.00  

 

1. Gjennomgang av møtereferat 22.05.17: 

• Referat godkjent 

• Ptk 6 avklaring: de som ikke er påmeldt Energi Norge sitt nyhetsbrev vil ikke få 
tilsendt presentasjoner fra kurs og konferanser automatisk. Viktig å opplyse om 
dette og om påmeldingslink til nyhetsbrev under regionmøtene – Aksjon Eve 
 

2. Status tur til ICOLD Stockholm 

• Alle må bestille reise selv (unntak er togbilletter for de som reiser med tog til 
Stockholm) 

• Det legges inn et styremøte onsdag 6.9 kl.18.30-20.00 med felles middag etterpå 

• Konferansen kjøres med to parallellsesjoner, mer info om tema her: 
https://www.icold-bw2017.conf.kth.se/workshop/themes/   

• Styret fordeler seg på de ulike sesjonene, dette avtales under felles frokost kl.8 
onsdag 6.9 (konferansestart kl.9) 

• Mål om å lage en felles presentasjon, ca. 15-20 min, fra konferansen til 
Vintermøtet 

 
3. Status regionmøter 

Mimi har sendt ut en del avklaringsspørsmål, disse må besvares så raskt som mulig for at 
vi skal få sendt ut informasjon til foredragsholdere og deltakere – Aksjon alle 

• Nord – 14-15.9.17 
▪ Liste over deltakere som skal bli med på befaring på Mennika må være 

inne senest 30.august. 

• Sør-Øst – 20-21.9.17 
▪ Mulig Janne Gunn og Torstein ikke har anledning til å bli med på befaring 

Dag 2 
▪ Ett foredrag mangler, ellers OK 

• Vest - 26-27.9.17 
▪ Alt OK 

• Midt - 3-4.10 
▪ Alt OK 

https://www.icold-bw2017.conf.kth.se/workshop/themes/


 

 
4. Kontaktmøte NVE 

• Avventer innspill fra NVE til agenda 

• En utfyllende agenda, evt et tilleggsdokument bør utformes slik at møtedeltakere 
får anledning til å sette seg inn i det som skal diskuteres på forhånd 

• Viktige punkter å ta opp på møtet rundt tema alt.løsninger/disp.søknader: 
▪ Fagansvarligs rolle  
▪ 3.parts vurdering – når bør man benytte seg av denne 
▪ Excelliste (alt.løsninger og dispensasjoner) og distribuering av denne 

• Agenda sendes ut til styret for innspill – Aksjon alle 
  
 

5. Oversiktsliste dispensasjoner og alternative løsninger 
Oppdatert liste sendes ut til styremedlemmer for oppdatering til neste møte – Aksjon alle 
Se pkt. 4 angående distribusjon av listen 
 

6. Eventuelt 
Gjennomgang av program NNCOLD Fagseminar 13-14.november 
 

Møteplan 2017 
 

Dato Tid Sted Tema 

6-8.9.2017 18:30-20:00 Stockholm Vintermøte og temadag 
Kontaktmøte NVE 
 

14-15.9.17  Pasvik Regionsmøte Nord 
 

20-21.9.2017  Kongsberg Regionsmøte Sør-Øst 
 

26-27.9.2017  Svelgen/Kalvåg Regionsmøte Vest 
 

3-4.10.2017 
 
18.10.2017 

 
 
16:30-18:00 

Selbu 
 
Oslo 

Regionsmøte Midt 
 
Kontaktmøte NVE 
Vintermøte og temadag 
 

19.10.2017 Heldags Heggedal Agenda under utarbeidelse. Befaring på 
Kistefossdammen. 
 

27.11.2017 10-12.00 Skype Vintermøte, temadag og årsforum 

 
 
Møtereferat og annet material blir lagt ut her: 
https://www.energinorge.no/energiforskning/fornybar-
energiproduksjon/vannkraft/vassdragsteknisk-forum-vtf/ 


