Tromsø 22. september 2014

Høst- og vinterprogram 2014-2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Landet Otto Sverdrup oppdaget og Norge glemte – Arktisk Kanada
15. oktober
Asle Johansen, skipsmegler med polarinteresse og Tobias Torleifsson, polarhistoriker
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------NB! Merk tiden Global oppvarming - politisk nedkjøling. Konsekvenser for nordområdene
Tirsdag
Samarbeid med Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning, UiT,
4. november
Academia Borealis og Norges Tekniske Vitenskapsakademi
 Willy Østreng, president i Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning
 Katarzyna Zysk, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets
Høyskole
 Sturla Henriksen, direktør i Norges Rederiforbund
 paneldiskusjon
kl. 18.00
Møtet avholdes på UiT, Auditorium 2, Teorifagsbygget
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Tromsøgutten John Giæver – Forfatter, fangstmann og ekspedisjonsleder
3. desember
Nils Magne Knutsen, profes sor ved UiT
Einar Arne Drivenes, professor ved UiT
Fellesmøte med Tromsø Skipperforening og Tromsø Museum
NB! Merk tiden Det blir servering av mat og høvelig drikke, og tid til en prat
kl. 18.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
18. februar
ÅRSMØTE
kl. 19.00
For medlemmer i Arktisk Forening
kl 20.00

Foredrag for alle interesserte:
"Polarcirkel" og "Svaløy"."Fra vugge til grav". Liv og skjebne til to av Tromsøs kjente
ishavsskuter. v/ Idar Eklund, Odd Magnus Heide Hansen og Tormod Jensen.
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
"Tore Vorren seminaret". Hvordan ble sokkelen norsk?
18. mars
Introduksjon ved Anne Husebekk, rektor UiT
 Harald Brekke, seniorgeolog Oljedirektoratet;
 Jürgen Mienert, professor ved UiT,
 Egil Bergsager, senior rådgiver Lukoil Overseas
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Makrell og torsk i nord
15. april
Randi Ingvaldsen, seniorforsker, Havforskningsinstituttet
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med polare hilsner,
Styret

NB! Vi holder på å oppdatere vår medlemsliste med e-post adresser. Vennligst send en e-post til
arktiskforening@gmail.com, slik at adressen kan registreres.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Kontoradresse
Søndre Tollbugt. 11
9008 Tromsø

Bankgiro
Web
9731 11 08372
www.arktisk-forening.no
Epost: a r k t i s k f o r e n i n g @ g m a i l . c o m

Kjære medlemmer av Arktisk Forening!
Vedlagt er Foreningas møteprogram for sesongen 2014-2015. Vi håper at dere finner dette
interessant. Det er fint om dere deler programmet med venner og kjente, og inviterer dem med på
våre møter.
Som før er alle våre møter åpne for også ikke-medlemmer. Vi håper dog at dere alle benytter
vedlagte giroblankett og bidrar slik at foreninga kan drive sin virksomhet.

Med hilsen
Salve Dahle
Leder av Arktisk Forening

PS) Dersom noen av dere har forslag til tema og foredragsholdere for neste år, så ta kontakt med
oss, aller best på vår e-post adresse, eller på våre møter
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