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2011
1. Presentasjon av styret
Personene som satt i styret gjennom driftsåret 2011, var
− Line Gustavsen (leder)
− Tea Turtumøygard (styremedlem)
− Anita Paasche (styremedlem)
− Erik Brenna (ikke aktiv)
− Joachim Tørum Johansen (sekretær)
− Hilde Birkeland (kasserer)
Vurdering av eget arbeid for året 2011
Styret hadde et rolig år i 2011 da 50% av styret var flyttet ut av Oslo og Akershus. 2 av 3 har
nå returnert.
2. Samarbeidspartnere, støttegivere, aktiviteter gjennom året
Støttegivere
Biologisk Institutt har bidratt til utlån av lokaler ved behov.
SABIMA har bidratt til utlån av lokaler til årsmøtet for hovedforeningen.
Aktiviteter
I februar 2011 arrangerte vi isfiskedag, men det var få deltagere. Hilde Birkeland og Joachim
Tørum Johansen representerte foreningen.
Årsmøtet ble avholdt 8. mai på Asylet kafe, og Lillian Schøfthaler gikk ut av styret, mens
Anita Paasche ble valgt inn.

22. mai deltok vi på Biomangfolddagen på Sognsvann. Flere av SABIMAS foreninger deltok
og det var mange besøkende på arrangementet. Joachim Tørum Johansen og AnitaPaasche
representerte foreningen.
11. juni arrangerte vi årsmøte for hovedstyret. Dagen startet med en tur rundt Østensjøvannet
hvor Audun Brekke Skrindo var turguide. Selve årsmøtet ble avholdt i SABIMA sine lokaler i
Oslo sentrum.
Vi har vært aktive i styret på Lilløyplassen naturhus.
Flere styremøter har vært arrangert i løpet av perioden.
3. Foreningens økonomi
Regnskap
Hilde presenterer
4. Program for driftsåret 2012
Vårprogrammet er sendt ut til medlemmene på mail eller i posten.
5. Erfaringer og forslag til det nye styret
Reklamere/annonsere for foredrag minst en uke før tiden.
Vårprogrammet bør være klart senest i desember, og høstprogrammet i juni/juli.
For styret i Norsk Zoologisk Forening, 20. mars 2012.
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