


...forening av fagfolk som gjennom sin virksomhet arbeider for å øke 
kunnskapen om snø og snøskred samt begrense ulykker, skader og 
andre ulemper som følge av snøskred



Hjelp oss å finne artiklene/resultatene 
deres med denne emneknaggen



Historikk

• 9. november 2016 – Dialog- og idemøte i Oslo

• 22. desember 2016 – Stiftelesmøte (skype)
• Rune Engeset, Kalle Kronholm, Ulrik Domaas, Stian Langeland og Tore Humstad
• Stiftelesesdokument med vedtekter. Stifterne pluss Andrea Mannberg i int.styret

• 22. april 2017 – Foreningen registrert i Brønnøysundregistrene

• 3 interimstyremøter på skype (8. mai, 5. september, 26. oktober 2017)

• 2. november: Årsmøte



Vedtekter

§1 - Navn
§2 - Formål
§3 - Juridisk person
§4 - Organisasjon
§5 - Personlig medlemskap
§6 - Opphør av personlig medlemskap
§7 - Støttemedlemskap
§8 - Kontingent
§9 - Årsmøte
§10 - Ekstraordinære årsmøter
§ 11 - Arbeidsutvalg
§ 12 - Oppløsning



§5, §6 og §7 - Medlemskap

• Personlig medlemskap (skredfag 20 d/år i minst 2 av 4 siste år)
• Profesjonelt 
• Akademisk
• Frivillig

• Støttemedlemskap
• Pengestøtte
• Arbeidstid

• Studenttilknytting
• Nettverk



Status medlemmer (pr. 1.11)

• 74 betalende personlige medlemmer 
• 4 støttemedlemmer (Wyssen Norge, Skred AS, Geomonitor, NGI)
• 10 studenter på studentliste 



§11 - Arbeidsutvalg

• Styret kan oppnevne egne 
arbeidsutvalg for å ta seg av 
spesielle saker. Styret 
foretar selv oppløsning av 
de oppnevnte arbeidsutvalg 
når arbeidet ansees 
avsluttet.



Hva skal vi gjøre? 



Medlemmene bestemmer

• Faglig samordning på tvers av bedriftene for å gi et faglig løft for hele fagmiljøet 
og dermed også for samfunnet?

• Flere samlende møteplasser?

• Faglig utvikling og uavhengig samordning av kompetansestiger?

• Gi anbefalinger til hvilke kompetansekrav som bør stilles i bransjen for å utføre 
ulike skredfaglige oppgaver?

• Drive organisasjonen godt  bidra til godt omdømme og rekruttering til 
skredfagene?



Andre aktuelle oppgaver (diskutert av interimstyret)

• Arrangere fagtreff og workshops innen programvare, metodikk og regelverk? 

• Gi høringssvar til nye håndbøker og retningslinjer?

• Studieprogram og –emner i Norge?
• Lage oversikt (sammen med studentutvalg)

• Gi innspill til innhold og utvikling

• Kompetansestiger?
• Lage oversikt over de som finnes
• Gi innspill til harmonisering av eksisterende kompetansestiger 

• Internasjonalt engasjement og bistand?



Profilering og kommunikasjon

• formidling av saker som har et tydelig 
faglig fokus på snø og snøskred

• videreformidle andres rapporter og 
forskningsresultater 

• lage egne populærvitenskapelige 
nyhetssaker med referanse til aktuelle 
rapporter, medieressurser eller 
vitenskapelige artikler 

• alle medlemmer oppfordres til å bidra 

• Blogg



@norskred

Sosiale medier



Søknadsskjema?

norskred.no


