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Det har i år vært arrangert 4 arbeidshelger. Resten av sakene er tatt opp på telefon og E-post.
 Arbeidshelg i Bodø 27.-28.10 2007
 Arbeidshelg i Oslo 14.-16.3 2008
 Arbeidshelg i Oslo 18.-20.4. 2008
 Arbeidshelg/Styremøte Mo 10.-12.5.2008
Arbeidshelgene har i hovedsak dreid seg om NGB 50. Redaktøren har gjort en kjempejobb,
og også flere andre har bidratt med feltarbeide og artikler. Spesielt krevende var det å skaffe
rettigheter til bruk av de forskjellige grottekartene. Ikke alle forespørsler ga positivt svar.
I det følgende har vi summert opp det vi har gjort siden forrige årsmøte i forhold til
vedtektene. Vi gjør oppmerksom på at årsmeldingen, i motsetning til regnskapet, ikke følger
kalenderåret.
§ 2 Medlemmer
 Det er sendt ut medlemsinformasjon til 12 nye medlemmer.
§ 3 Formål
 Tjorve er nå kartlagt til 21 814 m.
 NGF har fått laget 10 modifikasjonssett til Suunto kompass. 5 av disse er allerede
montert.
 Det er opprettet en ”turkalender” på speleo.no, men det har vært liten respons.
 Det er kjøpt inn 60 T-skjorter til fellessamlingen, samt 20 NGF skjorter i str. XL.
 Torstein Finnesand har laget NGF’s Graderingsskala for grotteturer.
 Anders Westlund hold foredraget Grottekartlegging. Hvorfor og hvordan på
GeoForum konferansen i Bodø 5.-7.3. 2008
 De nye BCRA gradene for grottekartlegging er oversatt fra engelsk og trykket i NGB

§ 4 Grotteetikk
 Anders Westlund er norsk representant i The European Cave Protection Commission
Utalelser er gitt i følgende saker:
 Arbeidet med forvaltningsplan for Børgefjell nasjonalpark
 Innføring av vanndirektivet i Norge
 Sjunkhatten nasjonalpark
 Turiststi til Sverrehola i Sørfold
 Planarbeid - fredning av skog i Ofoten og i Salten
 Planarbeid - fredning av skog på Helgeland
 Arbeidet med forvaltningsplan for Rago nasjonalpark
§ 5 Grottesikkerhet
 Siden forrige årsmøte er det arrangert en redningsøvelse i Jordbekkgrotta helgen 31.8 2.9 2007 Rapporten er trykket i NGB.
 Rolf Thorsen deltok på tildelingsmøte i Justisdepartementet og årsmøte i FORF 29.2.
2008
 Svein Grundstrøm og Rolf Thorsen deltok på ”What if” seminar i Bodø, 11.-13.4.
2008
 Torstein Finnesand deltok på seminar om NARRE i Bergen 24.8.2007
 Det er innkjøpt ny redningsbåre fra England til erstatning for den etter hvert utslitte
React båren. Den nye båren er akkurat maken til den gamle, slik at alt utstyr passer.
 Det er innkjøpt en 1-tonns kjettingtalje med 3m kjetting og forlengerstropp, samt en 1tonns løftepute og tilpasset luftpumpe.
 Etter spørsmål fra NGDF er det sendt uttalelse til redningsmanualen deres.
 Nasjonal Redningshåndbok har vært ute på høring, uttalelse er sendt fra NGF
 I 2008 fikk vi kr. 80 000,- i tilskudd fra justisdepartementet.
§ 8 Norsk Grotteblad
 Også i denne perioden er det trykket to nr av Norsk Grotteblad. Begge med omslag i
farger. Nr 50, jubileumsnummeret, er det første bladet i historien hvor grotteturer er
fullstendig i fokus. Bladet inneholder en rekke artikler med omtale av forskjelllige
grotter med kart og turbeskrivelser og ble trykket i et opplag på 500. Vi har fått tilsagn
om støtte fra Nordland fylkeskommune til arbeidet med bladet.
Økonomi
Regnskapet for 2007 er avsluttet og godkjent av revisor.

