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Til: Medlemmer i NGF 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 
 
På grunn av Korona-pandemien er samlingen utsatt til 2022 
Årsmøtet 2021 avholdes digitalt, Plattformen (Zoom) blir kunngjort senere på e-post til 
medlemmene, på NGF sin facbook-side og på www.speleo.no  
Årsmøtet i NGF holdes på Zoom, onsdag 18.august kl. 1800. Lenken blir kunngjort senere på e-post til medlemmene 
(til de som har oppgitt det), på SMS til de øvrige som vi finner, på NGF sin facebook-side, og eventuelt på 
www.speleo.no.   

Saksliste til årsmøte: 

1. Valg av referent 

2. Godkjenning av innkalling  

3. Godkjenning av styrets og NGRT sine årsberetninger 

4. Godkjenning av regnskap 

5. Valg av styre 

Til gjenvalg: Sylvia Kastner (redaktør), Elen Belseth (kasserer), Harry Vegard Nilsen (redningsansvarlig). 

Nyvalg, Rune Damm tar ikke gjenvalg, valgkomiteen foreslår Iain Schrøder. 

6. Utnevnelse av æresmedlem 

Styret foreslår enstemmig at Ulv Holbye tildeles Æresmedlemskap. 

7. Eventuelt 

• Diskusjon om ny hjemmeside for speleo.no 
• Spørreundersøkelsen, foreløpige resultater 

 

Årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling blir tilgjengelig for møtedeltagerne når møtet åpner (vedlagt) . 
 
Med vennlig hilsen Norsk Grotteforbund 
 
...... 
Stein-Erik Lauritzen 
(Leder) 
 
 

 
  

Det digitale årsmøtet bruker zoom og vi har lagt ut invitasjon for innlogging, og tillater kun 
forhåndsregistrerte (betalende) medlemmer å stemme. Vi er derfor helt avhengige av at 
informasjonen i vårt medlemsregister er oppdatert. For å være sikker, ber vi alle medlemmer om å 
sende en epost til ngf@speleo.no med navn, telefonnummer og epostadresse. 
 

 

 

Medlem av: UIS Union Internationale de Spéléologie 
   attaché a’l UNESCO, cat. B 
Medlem av: Frivillige Organisasjoners 
    Redningsfaglige Forum 
    European Cave Rescue Association 

http://www.speleo.no/
mailto:ngf@speleo.no


Vedlegg: 
 
Post 1: Årsmelding Styret NGF  
Vi har hatt unntakstilstand siden 12 mars i 2020, da Norge ble stengt ned og flere ganger siden. Å arrangere generalforsamling i 
NGF på tradisjonell måte ble imidlertid umulig. Vi (i Norge) har etter hvert måttet lære oss å bruke elektroniske løsninger 
(Teams, Zoom, etc.), og Marek og hans styre gjennomførte den første nettbaserte «generalforsamling» og valg i NGF sin 
historie. Selvfølgelig hadde et slikt arrangement sine barnesykdommer, men styret mener at slike møter, i alle fall valg av leder 
og styremedlemmer på nett, er kommet for å bli.  Det er for det første effektivt, ingen behøver å reise noe sted. Men viktigere er 
at valget blir mer demokratisk og representativt i forhold til medlemsmassen.  Det er ikke alle som er i stand til å reise fysisk til 
årsmøtet i et land som er så langt som Norge! Til sammenlikning har f.eks. NSS i USA hatt sine nettbaserte «ballouts» i en 
årrekke, og det synes å fungere bra.  I henhold til vår spørreundersøkelse er det stort flertall for å fortsette med nettbaserte 
generalforsamlinger og valg, men vi må finne gode løsninger (Zoom, FB-events, etc.). I valget 2020 gikk Marek ut som leder, 
og Thea Krossøy og Stein-Erik Lauritzen ble valgt inn. Styret består nå av Elen Belseth (kasserer), Sylvia Kastner (redaktør), 
Thea Krossøy (nestleder og verneansvarlig), Harry Vegard Nilsen (redningsansvarlig), Rune Damm (styremedlem) og Stein-
Erik Lauritzen (leder). Vi takker for tilliten fra medlemmene! 
 
Styremøter 
Styrearbeidet i 2020 og 2021 har foregått igjennom en lukket Facebook-gruppe, som alle synes fungerer raskt og greit.  Her har 
vi effektivt avgjort småsaker. Vi har i tillegg hatt fire styremøter på Zoom (18. august og 20 desember 2020; 30. april og 15. 
august 2021).  
 
Aviklingen av NGF sitt arkiv på Mo 
Hovedoppgaven i 2020 har vært å avvikle og å finne løsninger for NGF sitt fysiske arkiv, som befant seg på Mo. Leiekontrakten 
ble avsluttet på grunn av renovering av bygget, og vi måtte ut.  Vi prøvde å finne alternative løsninger, og kom til at deling av 
materialet er det enkleste og sikkert det beste. Alle journaler og regnskap (ringpermsamling) ble sendt til Elen, som har 
digitalisertdeler av det. Det som er eldre enn 1 år er deponert hos «Arkiv i Nordland» i Bodø, som kuraterer slikt materiale. Alle 
bytteabonnementene (tidsskrifter) og bøker er deponert i Helgeland Museum, avdeling Rana («Rana Museum») sitt 
fagbibliotek, hvor de i mye større grad enn tidligere blir tilgjengelige for alle grotteinteresserte som enten bor, eller oppholder 
seg i distriktet på gjennomreise eller tur. Rana Museum ligger midt i grotte-Norge, og de har grotter som ett av sine 
satsingsområder. Alle restopplagene av NGB og en del annet materiell (T-skjorter, etc.) oppbevares hjemme hos Harry Vegard 
Nilsen i Drammen. De nyere regnskapspermene følger kassereren, Elen Belseth. Hun har tilbudt seg å digitalisere dem. Dermed 
er ringpermenes saga avsluttet. Regnskapsbilagene lagres på NGF sin dropbox som styret har tilgang til.  Sylvia og Harry takkes 
for den praktiske innsatsen! 

 
Redningsgruppa 
Redningsgruppa går meget godt, med stor aktivitet, Harry Vegard Nilsen vil rapportere om dette separat. Elen Belseth 
rapporterer regnskapet. 
 
Vernesaker og annet 
Av vernesaker har vi fått en henvendelse fra naturvernforbundet i Nordland om å uttale oss i om Vindkraftutbyggingen på 
Sjonfjellet (håndtert av Thea). Vi anbefaler at saken videresendes til Fylkesmannen i Nordland med anmodning om å få gjort en 
biospeleologisk undersøkelse av grottene på Sjonfjellet. Biologiske funn vil har størst påvirkningskraft på utbyggingen. Vi har 
også fått inn en henvendelse om å anbefale datering av knokler fra ei grotte i Sørfold. Denne saken blir fullført etter årsmøtet. 
 
Spørreundersøkelse 
Styret er nysgjerrig på hva NGF sine medlemmer (og andre) egentlig tenker om, og hva de venter seg av forbundet. Vi har 
derfor utarbeidet en spørreundersøkelse til medlemmene som er lagt ut på NGF sine facebook-sider og på speleo.no. Her har 
hver enkelt av dere full anledning til å komme med ros, ris og ikke minst nye, konstruktive forslag til hva NGF og NGB bør 
inneholde i årene framover. Undersøkelsen er ikke avsluttet, men pr 14.agust er det kommet inn 46 svar, hvorav 31 (67%) er 
medlemmer. Det er svært bra, og gir et godt inntrykk av medlemsmassen tror vi. Det er 90% flertall for at fremtidige 
generalforsamlinger holdes digitalt. 
 
Internasjonalt 
For øvrig blir 2021 og 2022 UNESCO sitt internasjonale år for grotter og karst (forlenget pga Covid).  Vi har fulgt dette opp 
med poster på NGF sin facebook side, og det kommer mer! Det holdes en populærfaglig forelesningsserie («The Cave Show») 
fra Lisboa, (arrangert av Ana Sofia Reboleira og Stein-Erik Lauritzen), som også annonseres på NGF sin facebook-side. I 
tillegg arrangeres UIS sin internasjonale speleologiske kongress i Savoie, Frankrike, i juli/august 2022.  Dette er et event som 
de fleste grotteinteresserte bør få med seg, både hva gjelder foredrag, film, etc., men ikke minst de ekskursjonene og 
grotteleirene som arrangeres før og etter kongressen. Styret anbefaler mange å ta turen dit, vi bør kunne hamle opp med 
svenskene som alltid har hatt stort oppmøte.  
 
Styret i NGF, 15. august 2021 
 
 
Post 2: Årsmelding NGRT 
NGRT 2020 
Det har ikke forekommet grotteulykker som har krevet utrykning fra Norsk Grotteredningstjeneste,  
  



Redningsutstyr 
Hovedlager for redningsutstyr i Bodø er ivaretatt, årlig innkjøp av tau er foreatt. 
Lageret i Mo i Rana er lagt ned, redningsbåren som var lagret der er flyttet til Svein Grundstrøm,  
stor takk til Svein som har mulighet å lagre den hos seg. 
Lageret i Oslo er uforandret 
 
 
Avholdte redningsøvelser 
Sommerøvelsen Trøste & bære utgikk pga. Covid-19 og digitalt årsmøte. 
Høstøvelsen ble en forebyggende øvelse i Råggejávrrerájgge (Rogge)  
Vi byttet ut alt av karabiner og sjakkler med Peguet 10 mm Låsering GO i rustfritt stål ca 70 stk. 
Det ligger en video på speleo.no fra øvelsen. 
 
Deltagelser 
Redningsleder var NGF sin representant på FORF sitt digitale årsmøte på Teams 
Leder NGF og Redningsleder har deltatt på ECRA sitt digitale årsmøte på Zoom 
 
 
Post 3: Æresmedlemskap i NGF til Ulv Holbye 
Begrunnelse: Ulv Holbye (i år 70 år) er en levende legende i norsk grotting og speleologi. Ulv begynte sin grotteinteresse i 
Kjøpsvik i 1967. Gjennom sin deltakelse på David Heap sine ekspedisjoner var Ulv den første nordmann til å utforske RJR 
(Rågge-Javre-Raigi) og han er kanskje den nordmann som har lengst vennskap og grottesamarbeid med David St.Pierre.  Som 
sivilarbeider i Norges Naturvernforbund utarbeidet han en av de første norske grottelistene som dekket hele Norge, og han skrev 
en rapport om Saltfjellet-Svartisen som da var truet av utbygging. Igjennom de 45 årene som er gått siden dette, har Ulv 
igjennom sin iver og dyktighet i utforskning og kartlegging inspirert svært mange andre grottere. Ulv var svært aktiv i 
etableringen av Norsk Grotteblad, flere år redaktør der, og han var en av initiativtakerne til etableringen av BOBTOG (Bodø og 
Omegns Bre-, Tinde- Og Grottegruppe). De omfattende prosjektene i grottene ved Greftvatnet i BOBTOGs regi er alle Ulv sitt 
verk. Ut fra dette miljøet kan en si at både NGF og mange grotteklubber i Norge har fått næring. Ulv er en dyktig (og selvlært) 
geolog og han har publisert en rekke observante artikler fra det norske grottelandskapet. 
 
Vedtatt enstemmig i styret 15. august 2021 
 
 
Post 4: Zoom-lenke til årsmøtet. 
 
På grunn av at tidligere møter har vært hacket av uvedkommende, tar vi følgende forholdsregler. 
 

1) Ved pålogging må du oppgi fullt navn, og de som har, setter på videokameraet så vi kan se hvem som møter 
fram. Har du ikke videokamera, skal du i stedet oppgi ditt medlemsnummer. Elen vil godkjenne hver 
pålogging og avgjøre om du er stemmeberettiget eller ikke.  Møtet er åpent for alle, men bare medlemmer 
kan uttale seg på møtet og stemme.  Øvrige deltakere er å betrakte som observatører. 

2) På grunn av denne kontrollen, bes deltakerne å logge på minst et kvarter før møtet starter. Vi begynner kl 
18:00. 

3) Ved eventuelle avstemninger har vi laget ferdige funksjoner (polls). 
4) Dersom vi oppdager hacking, blir zoom-møtet stengt ned øyeblikkelig. Dere vil kort tid etterpå få en ny 

lenke tilsendt på e-post. 
 
Påloggingsinformasjon: 
 
 
Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/87992214109 
 


