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Det har i år vært arrangert 2 arbeidshelger. Resten av sakene er tatt opp på telefon og E-post. 

 

� Arbeidssamling på Mo august. 2009 

 

� Arbeidshelg på Mo 16.-18.4. 2010 

 

 

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 15 nye medlemmer.  

 
� NGF forumtur til Kvanndalshola 5. juni 2010 

 

 

 

§ 3 Formål 

 
� Tjorve er nå kartlagt til 22 561 m.  

 

� Norsk grottekartotek ferdig scannet. (David) 

 

 

 

 

§ 4 Grotteetikk 
 

� Verneuttalelser fra NGF: 

o Til Fylkesmannen i Buskerud: Uttalelse til utkast til forvaltningsplan for 

Sandågrotta, Sandågjelet og Krona naturreservat i Kongsberg kommune. 



  

o Til Stein Hamre Arkitektkontor as: Uttalelse til reguleringsplan for Granåsen 

Dolomitt i Rana kommune. 

  

o Til Fylkesmannen i Nordland: Uttalelse til arbeidet med forvaltningsplan for 

kommende Sjunkhatten nasjonalpark. 

  

o Til Fylkesmannen i Nordland: Uttalelse til arbeidet med forvaltningsplan for 

Lomsdal-Visten nasjonalpark. 

  

� Skrevet brev til TV Norge etter at TV-programmet 71 grader nord hadde en episode 

med aktiviteter i grotta Svarthammerhola på Fauske. 

  

� NGF har gitt et samlet innspill og oversatt FSE’s forslag: FSE 10 steps for cave and 

karst protection.  

 

� Anders er Norsk representant i FSE  

 

§ 5 Grottesikkerhet 

 
� Det er holdt to redningsøvelser: 

o Kvanndalshola 30.10 – 01.11.2009 

o Skuterud gruver 05.- 07.03.2010 

Rapportene er skrevet og en er trykket i NGB. 

 

� Innkjøp av diverse redningsutstyr 

 

� Samøvelse i svensk regi i Sotbekksgrottan, rapport i NGB 

 

� Innkjøp av ”Life on a line” i pdf til NGRT 

 

� Merket redningsutstyr på 330-skvadronen 

 

� Møte med Søndre Buskerud politidistrikt 

 

� Programmet Rescue Rigger er innkjøpt til beregning og dokumentasjon av rigging 

 

� I 2010 fikk vi kr. 90 000,- i tilskudd fra justisdepartementet. 

 

§ 8 Norsk Grotteblad 

  
� Det er utgitt to nummer av NGB, 53 og 54 

  

 

Økonomi 
Regnskapet for 2009 er avsluttet og godkjent av revisor.  

 


