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Tilstede:  VTF – styringsgruppe: 

Torstein Tjelde – Eidsiva, Leder 

Janne Gunn Helle –Lyse Energi 

Dagfinn Bentås – Østfold Energi  

Øyvind Steffenach – Troms Kraft  

Åne Sæter – TrønderEnergi 

Einar Kobro, fung. sekretær VTF, Energi Norge 

Graeme Carey, Energi Norge 

Dato: 16.08.2019 

Sted: Skype 

Sak: Styremøte 4-2019, fredag 16.08.19 kl. 1130-1330 

 

 

1. Gjennomgang av møtereferat 19.06.2019  
Ingen kommentarer 
 

2. Status Regionmøter 2019 
Nord, alt klart, 12 påmeldte på møtetidspunktet. 
Vest, alt klart, 24 påmeldte på møtetidspunktet. 
Sør/øst, programmet klart, legges straks ut, 15 påmeldte på møtetidspunktet. 
Midt, program ute nå, 15 påmeldte på møtetidspunktet. 
 
Diskusjon ang studenter og deltagelse.  
Vedtak: VTF styre dekker dagpakke for inntil 4 studenter per regionsmøte inneværende år. 
Hver regionrepresentant organiserer dersom det dukker opp interesserte. 
 
Generelt ble det kommentert at det er viktig å opprettholde faglig spenning i 
arrangementene, men også spennende atmosfære utenom det faglige. 
 

3. Status Vintermøte og Temadag 2020 

• Det har kommet inn noen forslag til foredrag til Vintermøte. Noen presentasjoner kan 
sannsynligvis gjenbrukes etter regionmøtene, så det er sannsynlig at vi får til et godt 
program. 

• Temadag må det jobbes med mer, vi har kun ett bekreftet foredrag. Øyvinds utkast til 
program sendes ut til styret. 

 
4. NVE-VTF orienteringsmøte 13.nov 

Rom er booket hos Energi Norge 
Agenda sendes ut før 1.nov. Hvordan skal agenda formes, bred eller spiss? Referat for forrige 
kontaktmøte legges ved dette referatet. 
NVE forespørres om ønsker om temaer (forespørsel er allerede sendt) 
Ide til tema: Klargjøring av premisser? Hva er følgeskader? (Åne og Bjørn Solli) 
Ide til tema: DBBB, mangfoldiggjøring av kart. Linjetrase i konflikt med evt dambrudd eller 
rørbrudd. Tilstrekkelig informasjon ligger kun i NVE Atlas (Øyvind) 
Ide til tema: NVE presentasjon om godkjenningsordning, status på annonsert opprydning (se 
referat møte i 2018, hva har skjedd siden da?). 
Ide til tema: Mangel på kunnskap på GRP-rør hos fagansvarlige fagområde III.  



 

 
 
EN sender ut forslag til agenda til VTF-styret. (Einar) 
 

5. Møteplan 2019   

• Styremøte Oktober midt (skype), planlegging av NVE-møte, Einar sender ut Doodle 
om dato. 

• Styremøte (inkl evaluering av årets arrangementer), Vintermøte og temadag, fysisk 
møte 12.nov. Middag på kvelden, kulturelt innslag? 

• Styretur. Velkommen hos Ulla Førre. Oktober? Doodle om datoer. Må befaring være 
på damanlegg? Mulig med besøk hos kraftselskap. 

 
6. Eventuelt 

• DSHP finansiering. Ta med innspill fra VTF på evaluering, status og strategi, til DSHP 
styremøte. 

•  
 

7. Neste møte (dato bestemmes via doodle) 

• Evaluere dagens løsning med regionmøter.  

• Program Vintermøte og Temadag 
 

 
 


