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Valg av ny leder
• Leder skal velges hvert 2.år
• I oppstartsfasen har UNIS hatt ledervervet og NP nestledervervet
• Tidl. leder av LySEF Christin Kristoffersen er nå i permisjon fra UNIS
• Det foreslås at NP tar ledervervet og at nestledervervet legges til UNIS for
kommende periode.
• Det foreslås at sekretariatet beholdes ved UNIS, og at fakturering for
sekretariatsfunksjonen gjøres f.o.m. 2012
•

•

Dette har ikke blitt gjort i de tidligere år for å opparbeide egenkapital for LySEF.

Sysselmannen og Svalbard Science Forum kan ikke inneha disse ledervervene.
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LySEF aktiviteter 2011
1.

Møte angående aktiviteter i medlemsinstitusjonene og felles LySEF arrangement i 2011
avholdt 03.02.2011

2.

Foredraget «Den evige snø, Nansen, Norge og Amundsen» ved Tor-Bomann Larsen i
Lassegrotta, Svalbard Science Centre 24.mai 2011, åpen for hele byens befolkning. Kostnader
dekket av LySEF.

3.

Møte 25.mai 2011 avlyst grunnet askeproblematikk på fastlandet og flere frafall til møtet.

4.

Foredragsrekke: Leder av LySEF, LySEF sekretariatet, NP, Longyearbyen Skole og Svalbard
Museum jobbet tett sammen for å få til en foredragsrekke for skolene høsten 2011.
7.september 2011 ble det gitt to foredrag for 10.klasse og 1. videregående i Svalbard Science
Centre.
1.

Foredrag om Nansen og Amundsens polekspedisjoner, samt sydpolekspedisjonen
2010/2011, foredragsholder (og ekspedisjonsdeltaker): Harald Dag Jølle (NP)

2.

Foredrag om «Klimaendringer i Arktis» ved Cecilie H. von Quillfeldt (NP)
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LySEF økonomi per 31.12.2011
Viser et overskudd/egenkapital pålydende: NOK 75 464 ,54

Sekretariatet har da ikke fakturert kostnadene, dette innføres fra 2012
Kostnader sekretariat: NOK 50.000,- (beløpet kan diskuteres – se §3 i vedtektene)
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LySEF aktiviteter 2012
•

Hvilke aktiviteter skal LySEF ta sikte på å arrangere i 2012?
• Skoleprosjekt?
• Foredragsrekke for byens befolkning?
• Åpen dag evt. Forskningsdagene arrangement?
• Andre formidlingsaktiviteter som tjener medlemsinstitusjonene?
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Eventuelt?

