Årsmelding 2016 Norsk Biologforening (BIO)
BIO ble stiftet 28. februar 1981 og organiserer universitetsutdannede biologer over hele landet. Vi har også støttemedlemmer og
abonnenter.
BIO ledes av et styre på 7 personer, samt varamedlemmer. BIO har en daglig leder og redaktør i til sammen 75 % stilling.
STYRETS SAMMENSETNING I ÅRSMØTEPERIODEN
Styrerepresentanter
Vararepresentanter
Tone Bay (leder)
Helge Lorentzen (nestleder)
Morten Opsahl
Hanna Elina Melteig
Paula Mary De Angelis (gikk ut av styret i august)
Torbjørn Gylt

Ivar Mysterud
Henning Røed
Odd Stabbetorp

Tone Bay har vært styreleder og Helge Lorentzen har vært nestleder i denne perioden. Revisor er Ole Andreas Isager. Valgkomiteen har
bestått av Anders Often, Einar Strømnes og Elisabeth Sætersdal Jensen. Daglig leder har vært Torborg Galteland. Bonneviekomiteen har
vært Erik Tunstad, Norith Eckbo og Peter Emil Kaland.
Medlemstall
Pr 31.12.2016 hadde BIO 1071 (1008) medlemmer og 120 (101) abonnenter. Tall fra 2015 står i parentes.
Biolog
Det ble i 2016 gitt ut 3 hefter av Biolog, 1-16, 2-16 og 3-16. Alle heftene var på 48 sider. Redaksjonen består av Torborg Galteland
(redaktør), Inger Nordal, Kirsten Borse Haraldsen, Klaus Høiland, Dag Klaveness, Thore Lie, Hanna Elina Melteig, Ivar Mysterud, og
Jørgen Stenersen.
BIO på nett
Spør en biolog er BIOs internettbaserte spørretjeneste. Rundt årsskiftet 2016/2017 hadde forumet over 255.000 spørsmål og svar. Det var
også på samme tidspunkt lagt inn 105.000 bilder.
Tjenesten blir brukt av skoleelever, særlig fra videregående skole, og i stadig større grad naturinteresserte som vil ha hjelp med
artsbestemmelse før registrering på Artsobservasjoner.no.
Spør en biolog fikk i 2016 kr 155.000 i støtte fra Miljødirektoratet og tilsagn om støtte på kr. 365.000 fra Sparebankstiftelsen. Forumet
bygges i 2016 og 2017 om til en mobilvennlig versjon og vi lager også en App for enklere å kunne spørre fra mobiltelefon.
I tillegg til nettsidene på bio.no, har vi Facebook- og Twitter-konto med henholdsvis 1446 og 555 følgere.
ECBA
European Country Biologists Association (ECBA) har ikke hatt møter i 2016.
BIO-konferansen 2016
BIO holder årlig konferanse, BIO-konferansen. I 2016 var tittelen «Sabima 20 år. Naturlige løsninger» Konferansen ble holdt 4.
november 2016 på Hotell Bristol. Det var denne gangen i samarbeid med Sabima og Institutt for biovitenskap ved UiO. 312 deltakere var
tilstede. Konferansekomiteen for BIO var Dag O. Hessen, Kirsten Borse Haraldsen og Torborg Galteland.
Bonnevieprisen
Under BIO-konferansen 4. november ble Bonnevieprisen delt ut for sjuende gang. Klaus Høiland fikk prisen for sitt arbeid med å
formidle biologi. Prisen var et trykk av Harald Kryvi og et æresmedlemskap i Norsk Biologforening. Kirsten Borse Haraldsen delte ut
prisen på vegne av BIO.
Feltkurs
I samarbeid med Sabima ble det 26. til 28. august 2016 arrangert Marinsamling for medlemmer i NZF, NBF og BIO. Samlingen var på
Biologisk stasjon i Drøbak. Temaet var arter i havet, både bunndyr, fisk og alger. Jens Ådne Rekkedal Haga og Jonas Thormar var med
som faglig ansvarlige. BIOs sekretariat hadde ansvar for annonsering og påmeldinger.
Passion for Ocean-festivalen
27.-28. august deltok Norsk Biologforening på Passion for Ocean-festival på Vippetangen i Oslo. BIO hadde ansvaret for Vitecamp, med
flere stasjoner med ulike aktiviteter til å bli klok av. BIO samarbeidet med marine pattedyr-gruppa ved UiO, dyrestallen ved UiO og
Marinbiologene. Publikum kunne kikke i akvarier, ta quiz om marine dyr og planter, skjære i fisk og teste origami. Store og små brettet
marine pattedyr og fikk prøve seg på Kahoot!-quiz med spennende spørsmål. Vi orienterte om Spør en biolog og alle på Vitecamp hadde
T-skjorter med Spør en biologs logo.
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