Årsberetning for Norsk Forening for Ergonomi og Human Factors.
Mai 2014 til juni 2015

Styrets sammensetning.
Styret i Norsk forening for Ergonomi og Human Factors har i denne perioden bestått av
følgende personer:
Leder: Knut Inge Fostervold, Universitetet i Oslo
Andy Louwe Kooimans, Proactima
Elisabeth Gedde, Frisknett AS
Erlend Weinholdt, Sb Seating
Mads Olsen, Aleris AB
Heidi Rebekka Abantao, Follo BHT

Styremøter.
Styret har i perioden hatt 5 styremøter.

Medlemstall.
Antallet individuelle medlemmer har også inneværende periode gått ned. Noe av årsaken til
dette er at foreningen i større grad bare forholder seg til betalende medlemmer. Medlemstallet
per i dag er ca. 40 medlemmer. Det er for lite og det må gjøres en innsats for å orientere om
foreningen og foreningens formål.

Økonomi
Foreningens økonomi gjenspeiler det lave medlemstallet. Styret forsøker å kompensere for
dette gjennom en bevist bruk av midlene som er tilgjengelig. Det er vårt håp at en vellykket
konferanse NES2015 skal gi foreningen noen flere økonomiske muskler slik at man kan
utvikle flere aktiviteter og møtepunkter for medlemmene.

Aktiviteter
Styrets arbeid har inneværende år først og fremst vært knyttet til to områder. Det har vært
arbeidet med å utvikle en ny plattform for videre drift og utvikling av foreningen. Det er
fortsatt en målsetting å utvikle NEHF til å bli en ledende kraft innen det faglige arbeidet på
området ergonomi og human factors i Norge. Styret ser at det er en rekke utfordringer som må
løses hvis dette skal lykkes. En viktig premiss er at foreningen må være i stand til å rekruttere
nye styremedlemmer og personer som er villig til å gjøre en innsats for fagfeltet. Foreningen
er en frivillig forening og har stramme vilkår for arbeidet. Et presserende problem som må
løses er å få på plass en enklere administrasjonsmessig tilknytning for foreningen. Per i dag
har NEHF en postadresse tilknyttet Lyskultur, som vi er takknemlig for å ha, men ser klart at
det er utfordrende og ikke ha en mer permanent tilknytning.

Styret vil 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.
Mye tid har også vært benyttet til planlegging av NES2015. Konferansen arrangeres i
samarbeid med Norsk Nettverk for Miljøpsykologi. Dette har vært et spennende samarbeid
som styret håper skal kunne utvikles i framtiden. Planleggingen av konferansen er i godt
gjenge. Konferansen arrangeres på Lillehammer i perioden 01 til 04. november. Per i dag er
«call for abstracts» avsluttet med godt resultat. Innleggene som har kommet inn viser til fulle
det store spennet som er innenfor fagområdet og peker på en rekke spennende koblinger mot
miljøpsykologifeltet. NEHF ser fram til å være arrangør av NES2015 og håper så mange som
mulig tar turen til Lillehammer i november. Under konferansen vil det bli arrangert en egen
workshop hvor man vil få muligheten til å diskutere NEHFs framtid, hvordan foreningen kan
utvikles og hvordan NEHF kan være en pådriver for fagområdet ergonomim og human factors.
Benytt sjansen til å bli med å forme framtiden for din forening.
Du finner mer informasjon om konferansen på NES2015.no
NEHF har også deltatt aktivt i styret i Nordiska Ergonomisälskapet. Vi ser at mange av
problemstillingene vi arbeider med i NEHF også gjelder for våre Nordiske venner. Det er et
ønske fra alle de Nordiske foreningene å utvikle samarbeidet på en slik måte at det kommer
medlemmene til gode.
I forhold til den Europeiske sammenslutningen FEES har NEHF valgt å trekke seg ut av dette
samarbeidet. Slik situasjonen er i Norge innser vi at NEHF ikke har økonomiske eller
personellmessige resurser til å bidra til dette arbeidet i tilstrekkelig grad.
NEHF arrangerer sitt årsmøte 9. juni på Arkitekthøgskolen. I forkant av årsmøtet arrangerer vi
et åpent møte om Universell Utforming. Møtet er også en lansering av boka Universell
utforming og omgivelser. Tverrfaglige, kritiske og miljøpsykologiske perspektiver. Dette er
første gang NEHF står som utgiver av en publikasjon innenfor feltet og vi i styret er stolte av
å kunne bidra til ny kunnskap på dette feltet. Håper så mange som mulig tar seg tid til å
komme på møtet og at de som har anledning også blir med på årsmøtet. Det er en god måte å
bli kjent med styret og andre medlemmer av foreningen.
Styret vil også minne om vår side på Facebook. Den kan fortsatt bli mer brukt og jeg
oppfordrer alle til å ta en tur innom og bruke denne muligheten til å bli kjent med fagområdet
og andre som er interessert i ergonomi og human factors.

1. juni, 2015
Knut Inge Fostervold
(leder)

