
 
 

 

Årsberetning 2015 

 

1. STYRE, VALGKOMITÉ, SEKRETARIAT 

  

Styret  

 

Leder 

Peter Molthe   Veiledningskontoret/Norfund (ny som leder) 

 Styremedlemmer 

 Harsha Ratnaweera  NMBU 

 Morten Frost Høyum  Frost Innovation  

 Georg Finsrud   A-Aqua AS 

 Solveig Godhavn Lunde NTNU 

Line Merete Amlund Hagen Intpow 

Camilla Fulland  Differ Group 

Harald Birkeland  NORAD (Ny) 

Grethe Bergsland  Innovasjon Norge (Ny)  

Sekretariat 

 Lilly Kristin Langnes  Tekna  

  

 Valgkomité 

  

Leder 

Ørnulf Strøm   Norad 

 Medlem 

 Elisabeth W. Lokshall Multiconsult AS 

 Bård Haug   Vannklyngen 

 Varamedlemmer 

 Jens Eirik Hagen  NTNU 

 

 



2. STYRETS VIRKSOMHET 

2.1 Styremøter 

Det har vært avholdt 6 styremøter i løpet av året. Da flere av styremedlemmene holder 

til utenfor Oslo har det vært lagt til rette for deltagelse over Skype for de fleste 

møtene.  

3. MØTEVIRKSOMHETEN 

I 2015 har det vært spesiell fokus på å gjennomføre felles arrangement med andre 

foreninger, avholde flere arrangementer om samme hovedtema, samt ha 

arrangementer utenfor Oslo. 

 

Å avholde arrangementer i samarbeid medfører at en når ut til et større publikum, gjør 

det enklere å ha høy kvalitet på foredragsholdere og reduserer arbeidsbelastningen. 

Ved å gjennomføre flere arrangementer om samme hovedtema kan vi gå mer i dybden 

på et tema. 

 

Det er avholdt 7 arrangementer, hvorav 2 i samarbeid med andre. 2 av 

arrangementene har vært forbeholdt institusjonelle medlemmer, slik at det har vært 5 

åpne arrangementer. 

 

Sum antall deltakere inkl. forelesere etc. er 322* (sum alle møter).  

 

I 2015 har det vært en økning i aktivitet i forhold til foregående år.  Kvaliteten på 

arrangementene anser vi som høy og oppmøtet har vært godt. Å avholde temamøter 

med andre foreninger, i dette tilfellet Polyteknisk forening, Internasjonal Politikk og 

Økonomi, Intpow og Norwegian Chinese Chamber of Commerce (NCCC) har vært 

givende, men innebærer også utfordringene med å finne tema som treffer 

medlemmene i alle tre foreningene - og det krever mye koordinering.   

 

En del planlagte møter har ikke vært mulig å gjennomføre av ulike grunner. En del av 

arrangementene har blitt gjennomført med kort planleggingstid. Det hadde vært 

ønskelig at årets program i større grad var planlagt på et tidligere stadium, slik at vi 

bl.a. kunne få arrangementene markedsført tidligere både i Tekna og ellers. 

 

 

 

 

 

 

 



3.1  Følgende møter har vært avholdt: 

Dato Sted Møte-

leder 

Arrangementets navn Kommentar Antall 

deltagere 

28/1 Oslo, 

Norad 

Peter 

Molthe 

Effektiv rekruttering og kompetanseutvikling av 

ansatte i utviklingsland (miniseminar for 

institusjonelle medl.) 

Kun for  

Inst.  medl. 

10 

22/3 Ing. 

Hus 

Thorjørn 

Larsen, 

Norsk 

vann-

forening 

og NIVA 

Verdens vanndag 2015 «Vann og bærekraftig 

utvikling»  

Årlig arr. i 

samarbeid 

med flere 

andre 

78* 

10/4 Bergen

Statens 

Hus 

Morten 

Høyum/

Peter 

Molthe 

Behov og muligheter for norsk 

akvakulturkompetanse i fremvoksende markeder 

 

Møte 1 i Fisk 

for utvikling 

33 

28/4 Oslo, 

Norad 

Line 

Amlund 

Hagen 

Eksport av norsk vannkraftkompetanse - erfaringer 

fra Georgia, Tyrkia og Albania  

 

Sammen med 

Intpow 

57 

7/5 Oslo, 

Norad 

Peter 

Molthe 

Virkemiddelapparatet: Nye løsninger for små og 

mellomstore bedrifter 

 

 30 

15/6 Oslo, 

Ing. 

Hus 

Peter 

Molthe 

Innspillsmøte med UD/NORAD om Fisk for 

utvikling 

 

Møte 2 i Fisk 

for utvikling 

29 

24/11 Oslo, 

Ing. 

Hus 

Rep. fra  

NCCC* 

Asian Infrastructure Investment Bank – hvilken 

rolle for norsk næringsliv? 

 

I samarbeid 

med NCCC 

og PF**. 

85 

*Norway China Chamber of Commerce 

** Polyteknisk Forening – Internasjonal Politikk og Økonomi 

3.2 Bilder fra arrangementer  

. 

 

April, Bergen  

 

Møte 1 i serien «Fisk for utvikling» 

 

Behov og muligheter for norsk 

akvakulturkompetanse i fremvoksende markeder 

 

Siw Heggedal Longvastøl 

Director Innovation Norway, South Africa 



 

 

April, Oslo 

 

Eksport av norsk vannkraftkompetanse - 

erfaringer fra Georgia, Tyrkia og Albania 

 

F.v.: Bjørn Brandtzæg, Clean Energy Group og 

Bredo Erichsen, Statkraft samlet mange 

 

Mai, Oslo 

 

Virkemiddelapparatet: Nye løsninger for små og 

mellomstore bedrifter 

 

Utlånsdirektør Ivar Slengesol, Eksportkreditt 

Norge (ikke eget bilde) 

 

 

Juni, Oslo 

 

Møte 2 i serien «Fisk for utvikling» 

Innspillsmøte med UD/NORAD  

 
Stort engasjement og mange gode innspill 

 

Oktober, Oslo 

Norwegian-African Business Association 

(NABA) Summit 2015  

 

FTU til stede med stand og i paneldebatt. Her 

ved styremedlem Camilla Fulland og repr. fra 

NABA 

 

 

 

November, Oslo 

Asian Infrastructure Investment Bank – hvilken 

rolle for norsk næringsliv? 

 

H.E. Zhao Jun, Kinas ambassadør  

  

 



3.3 Generalforsamling 2015 

Generalforsamlingen for 2015 ble avholdt 28. april i Norad, auditoriet, Vika, Oslo. 

Det var 9 stemmeberettigede til stede. Det ble gjort endringer i vedtektene for å sikre at 

tidspunkt for innspill til saker er i overensstemmelse med innkalling og dato for 

generalforsamling. De foreslåtte endringene med et innspill ble enstemmig vedtatt. 

Peter Molthe, nyvalgt styreleder avsluttet generalforsamlingen med å løfte frem fire 

anbefalte fokusområder for styret i året fremover: 

 Involvere styremedlemmer fra starten (ansvar for ett arrangement hver og 

evt. fagområder) 

 Få opp aktiviteten (fra 4-5 arrangement i fjor til 9 i år) 

 Samarbeid med andre organisasjoner og institusjoner 

  Verving 

 

 

4. KONTAKT MED ANDRE ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER  

Styret og sekretariatet har arrangert temamøter/seminarer i samarbeid med 

Polyteknisk forening – Internasjonal Politkk og Økonomi, Norsk vannforening, Norsk 

Hydrologiråd, NIVA, CIENS, NVE, Intpow, Norway China Chamber of Commerce, 

UNESCO og Ingeniører uten grenser (IUG) i løpet av 2015. 

 

5. MEDLEMSSITUASJONEN  

 Medlemmer som etter purring skylder kontingent for 2 år blir strøket og utestående 

kontingent avskrevet.  

 Antall personlige medlemmer inkl. studenter pr. 1.1.2016: 327 (2015: 343) 

 Antall institusjonelle medlemmer pr. 1.1.2016: 21 (2015: 14) 

  

 

Oslo, februar 2016 

 
Forum for teknologi og utviklingssamarbeid 

Styret 
 

 


