Årsberetning for Norsk Forening for Ergonomi og Human Factors.
Mai 2013 til mai 2014

Styrets sammensetning.
Styret i Norsk Ergonomiforening har i denne perioden bestått av følgende personer:
Leder: Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo
Nestleder: Inger Helene Gudding, Statens Arbeidsmiljøinstitutt
Andy Louwe Kooimans, Proactima
Elisabeth Gedde, Stamina Helse
Håkon Augensen, Human Factors Solutions
Hilde Hauge, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
I tillegg ble det på det ekstraordinære årsmøtet i oktober gitt mulighet til å supplere styret med
to medlemmer i løpet av årsmøteperioden. I tråd med dette vedtaket ble styret supplert med
følgende personer.
Torunn Sund-Olsen, Niks, as
Rikke Richardsen, Hordaland Fylkeskommune

Styremøter.
Styret har i perioden hatt 6 styremøter.

Medlemstall.
Antallet individuelle medlemmer har gått ned det siste året og er i dag ca. 90. Det er for lite og
det må gjøres en innsats for å orientere om foreningen og foreningens formål.

Aktiviteter
NEHF har vært gjennom et turbulent år og det var nødvendig å gjennomføre et ekstraordinært
årsmøte i oktober 2013 for å få på plass et nytt styre. Etter konsolideringen av styret i oktober
har mye av virksomheten vært knyttet til arbeidet med å legge et nytt grunnlag for
organiseringen av styret og virksomheten i NEHF. Vi ønsker er å sette NEHF i stand til å
være en premissleverandør for ergonomi og ergonomirelaterte aktiviteter i Norge. Det er
utfordrende for foreningen å arbeide under så stramme betingelser som foreningen har.
Likevel er dette et viktig arbeid og det er viktig at noen kan representere ergonomi og human
factors feltet på en faglig forsvarlig måte uten klare næringsbindinger. Skal NEHF lykkes i
dette arbeidet er det imidlertid nødvendig at foreningens medlemmer deltar aktivt i driften av
NEHF. Styret vil med dette oppfordre alle til å tenke gjennom hvordan de kan være med på å
støtte foreningens arbeid, enten det er gjennom styrearbeid, arrangere aktiviteter for
foreningen eller deltagelse på foreningens arrangementer.

Ergonomidagen 2014 ble arrangert den den 30 april. Arrangementet hadde tittelen «Det
sittende Mennesket og stolen.» Under møtet ble det presentert flere gode og tankevekkende
innlegg. I tillegg fikk deltagerne en flott mulighet til å se hva fremtidens industridesignere
arbeider med. Ergonomidagen ble i år arrangert i samarbeid med Norske Industridesignere
(NID) og Høgskolen i Oslo og Akershus. Samarbeidet var svært positivt og vil være en måte å
jobbe på som NEHF også ønsker å benytte for fremtiden. Ergonomi og Human factors
området er såpass lite i Norge at alle har fordeler av et mer utstrakt samarbeid.
Styret har også etablert en egen facebook side for foreningen. Vi satser på at mye av
informasjonen framover kommer til å bli lagt ut der og håper så mange av dere tar turen
innom for å bidra til at siden blir et levende og interessant debattforum for ergonomi og
human factors.
På det ekstraordinære årsmøtet ble det bestemt at NEHF skal ta på seg å arrangere Nordiska
Ergonomisälskapets årskonferanse i 2015. Med bakgrunn i vedtaket har NEHF satt ned en
komite som skal jobbe med arrangementet. Konferansen har blitt lagt til Lillehammer og vil
bli arrangert i tidsrommet 1-4 november 2015. Konferansen har fått tittelen «Creating
sustainable work environments» og vil bli arrangert i samarbeid med «Nettverk for
miljøpsykologi» Dette er første gang i NEHFs historie at NES-konferansen i Norge blir
arrangert sammen med en annen forening og vi gleder oss til å se resultatet. Jeg ber dere alle
allerede nå om å sette av disse datoene, tenke gjennom om dere kan bidra med innlegg eller
andre ting på konferansen, slik at flest mulig av oss kan møtes og bidra til en vellykket
konferanse.
Til slutt vil jeg få lov til å be alle om å vurdere om de kan delta på årsmøtet den 27. mai, 2014.
Å delta på årsmøtet betyr ikke at man blir valgt til noe, men det er noen viktige saker som skal
diskuteres på møtet og det er alltid bra å få inn nye synspunkter.

7 mai, 2014
Knut Inge Fostervold
(leder)

