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MOM 

Til:  

VTF – styringsgruppe: 

Vidar Bolle – Statkraft, Leder 

Marit Klungen, Svorka Energi 

Janne Gunn Helle –Lyse Energi  

Dagfinn Bentås – Østfold Energi 

Torstein Tjelde, Eidsiva Vannkraft 

Eve Walseth, sekretær VTF, Energi Norge 

Kopi: Vararepresentanter VTF- styringsgruppen 

Dato: 18.10.17 

Sted: Energi Norge, Oslo 

Sak: Styremøte 7-2017, Onsdag 18.oktober kl. 16.30-18:45  

 

1. Gjennomgang av møtereferat 06.09.17: 

• Referat godkjent 
 

2. VTF Regionmøte 

• Runde rundt bordet med erfaringer 

• Bra oppmøte i alle regioner og interessante befaringer 

• Gode tilbakemeldinger fra deltakere underveis i møtene 

• Viktig å sørge for tilstrekkelig tid til diskusjoner og mingling under møtene.  
 

3. Kontaktmøte NVE - forberedelse 

• Gjennomgang av agenda for møtet 19.10.17 og diskusjon rundt de enkelte 
punktene 

 
4. Vintermøte og temadag – program 

• Temadag 
▪ Fokus for temadagen blir anvendelse av forskning 
▪ Programinndeling: 

• Del 1: Innlegg som tar opp det å ta ny forskning i bruk og 
nytteverdi, aktuelle foredragsholdere er VTF-styret, Statkraft, Leif 
Lia og NVE. 

• Del 2: Oppdatering fra FoU-prosjekter (DSHP, FlomQ, 
oppsummering fra ICOLD) 

• Del 3: Godkjente alternative løsninger der ny forskning er tatt i 
bruk. Her må VTF-styret ta en runde med sine kontakter og finne 
gode saker. Aksjon alle 

• Del 4 – Praktiske eksempler 
▪ Vidar og Eve jobber videre med programmet og sender over til styret  når 

dette er klart.  

• Vintermøtet 
▪ Programforslag lagt frem møtet, noen åpne plasser.  
▪ Program presenteres på kontaktmøte med NVE for innspill. 



 

▪ Vidar og Eve jobber videre med programmet og sender over til styret når 
dette er klart 

• Siste frist for fullføring av program er ved neste styremøte (17.11.18) 
 

5. Høringsutkast nye veiledere 

• Forslag om å sette sammen en gruppe bestående av varamedlemmer og et par 
andre VTA'er til å gå igjennom og sammenfatte et innspill.  

• Janne Gunn tar kontakt med de som er foreslått over og leder arbeidet – Aksjon 
Janne Gunn 

• Innspill fra gruppen skal presenteres for VTF-styret på neste møte (17.11.17) 
 

6. Eventuelt 

• Siste styringsgruppemøte før årsmøtet er satt til 16.01.17 kl. 12-14. Se egen 
innkallelse 

  



 

Møteplan 2017/18 
 

Dato Tid Sted Tema 

17.11.2017 12-14.00 Skype Vintermøte, temadag og årsforum 
 
16.01.2018 

 
12-14.00 

 
Skype 

 
Årsmøte, valg, vintermøte, temadag 

 
 
Møtereferat og annet material blir lagt ut her: https://www.energinorge.no/vtf 


