NORSK AKUSTISK SELSKAP

Årsberetning 2018
Alain Bradette og Cecilie Øinæs Opsanger tiltrådte inn som henholdsvis styreleder og styremedlem i
2018. Lars Ødemark ble utnevnt varamedlem.
Alain deltok i BNAM 2018 i Reykjavik i april. Det ga anledning til å etablere kontakt med styrelederne
og enkelte styremedlemmer i våre søsterselskaper i Norden. Alain deltok i NAA-styremøtet. BNAM
ble avsluttet med informasjon om at BNAM 2020 skulle arrangeres av NAS og finne sted i Oslo.
Høstmøtet ble avhold på Voss 26.-27. oktober. Deltakelsen var over all forventning med 105
deltakere. Hovedtemaer var lavfrekvent støy og stille side / T-1442. Kommentarene var veldig
positive. Alle presentasjoner ble lagt ut på NAS sin hjemmeside.
NAS har støttet 5 deltakelser på konferanser eller arbeidsgruppemøter med kr 5000 hver.
NAS har sendt et brev til Miljødirektoratet vedr. støykompetansen i dette direktoratet og revisjonen
av T-1442 med tanke på definisjonen av stille side. Det er ikke mottatt svar.
NAS har i løpet av 2018 fått 24 nye medlemmer, 2 støttemedlemmer, 4 studentmedlemmer. NAS har
per dagsdato 301 medlemmer.
Det var enkelte problemer med websiden etter en oppdatering av plattformen. Disse er ennå ikke
fullstendig løst.
Ennå Swets er avtroppende etter fire år som styremedlem. Øyvind Valdem er avtroppende som
varamedlem. Vi takker for deres bidrag i styret!
Tre kandidater til vervet som styremedlem ble fremmet:
•
•
•

Lars Ødemark
Alain Timpte
Asbjørn Nilsen

Valget ble avholdt elektronisk. 120 NAS-medlemmer har besvart valgskjemaet. Lars ble valgt som
styremedlem. Aline og Asbjørn tar del i styret som varamedlem.
Nyheter fra EAA eller ICA er lagt ut systematisk på NAS sin webside. Det er valgt en ny styreleder for
NAA: Olafur Hjalmarsson fra Island.
Forberedelser til BNAM er i gang. En søknad om frivillige til å bistå i arrangementskomitéen eller i
teknisk komité ble sendt per epost til alle NAS-medlemmer. Kun to av våre 300 medlemmer meldte
sin interesse.

