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Leder
Mer Covid-tåke
Har lyset gått i tunnelen, eller er den bare blitt lengre? I skrivende stund stenges mye i landet ned, som følge av
omikron («o-mikron = den lille o») smittebølgen. En studiekamerat med lang tid i smitteforskning antydet at en mulig
mekanisme i pandemier er at viruset (og verten) etter hvert stabiliserer seg, blir mindre farlig, mer smittsomt, og ender
opp som barnesykdom. God eller dårlig hypotese? Omikron viser slike takter, skal vi dømme nyhetsbildet i øyeblikket.
Vi kan jo håpe. Og i mellomtiden kan vi i alle fall nyte et nytt grotteblad i våre respektive, isolerte kohorter:
Vi finner artikler fra ECRA konferansen i Spania, fra vår «store» spørreundersøkelse og om Bjurelven-ekspedisjonen. Til
slutt får vi en forsmak på «Elgfjellprosjektet» og en flott turbeskrivelse fra Costa Rica.
NGF har hatt sitt første nettbaserte årsmøte og avstemminger. Det var og det første årsmøte i forbundet som jeg har
ledet. Stort sett synes vi i styret at det fungerte bra, Zoom eller Teams blir vi bedre på etter hvert! Det som er viktig, er
at frammøtet var svært godt, og ikke minst med stor geografisk dekning. Det sikrer bedre demokrati for avgjørelser.
Dette er kommet for å bli, men som et supplement til våre fysiske samlinger hvor vi i stedet kan konsentrere oss om
det som ble etterspurt i spørreundersøkelsen: grotting, foredrag og kurs av ulike slag. NGF har nå i flere perioder hatt
nye styrer, og det er kommet inn mange nye, unge medlemmer. Det er de unge som skal arve og overta verden, også
NGF! Vi må ta godt vare på dem og sette dem og det nye NGF foran særinteresser. Årsmøter er i utgangspunktet
kjedelige, men vi må gjøre dem attraktive for nye medlemmer. NGF er ikke en politisk arena, hvor det er noe som skal
«vinnes», tvert imot, det er noe som skal bygges! Under diskusjonen omkring æresmedlemskap i NGF, er jeg litt
forbauset over hva noen kan få seg til å si i det offentlige rom - for generalforsamlingene er selvsagt åpne møter (men
hvor bare medlemmer har stemme- og talerett). Vi vil gi kommende møter sterkere styring, slik at vi holder tiden. Og vi
må holde en tone som er attraktiv for nye medlemmer, de trengs! For at demokratiet skal fungere, anmoder vi i styret
på det sterkeste at ALLE medlemmer som kan, mobiliserer og er til stede igjennom hele neste årsmøte.
Godt nytt Grotte-år, og jeg håper vi kan møtes fysisk på turer og samlinger i 2022! Og i Savoie i juli? I nyttårspresang
ønsker vi oss mange nye bidrag til NGB.
Stein-Erik og øvrige styre

