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Sirkulære nr. 241 

 
NB! Legg merke til at møtene fra i år starter kl 19:00. 

 
Medlemsmøte onsdag 13. februar kl. 19.00 på Polhøgda, Fr. Nansens v. 17, Fornebu. Marit 
Karlsen Brandal holder foredraget: “Overvintring på Gråhuken, Svalbard 1982-83”. 
 
Marit er oppvokst på Sunnmøre i ishavsbygda Brandal og har hatt flere sommersesonger på Svalbard som 
mannskap på M/S Polarstar og som feltassistent for Norsk Polarinstitutt i tillegg til overvintringen på 
Gråhuken sammen med Steinulf Smith-Meyer i 82/83. Marit har skrevet bok om opplevelsen med 
tradisjonell fangst, skinnberedning, isbjørner og gamle hytter.  Hun er utdannet geolog/økonom. 
   
 
Årsmøte onsdag 27. mars kl. 19.00 på Polhøgda. Til behandling: 1) Årsberetning og 
regnskap. 2) Forslag om endring av klubbens lover 3) Valg. Formann, to styremedlemmer, to 
varamenn og revisor står på valg.   
Foredrag: Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen: “Plast skader dyrelivet i Arktis”. 
 
Gabrielsen har siden begynnelsen av 1980-tallet drevet biologisk forskning på Svalbard. Han er ekspert på 
miljøgifter og økotoksikologi. Forurensning fra plast i havet er et økende problem. Selv i fjerne strøk som 
havområdene i Arktis finner man nå plast i dyr i ulike deler av næringskjeden. I en nylig undersøkelse av 
havhester fra Svalbard ble det funnet at 88 % av fuglene hadde plast i magene sine. Et av de viktige spørsmålene 
er hvordan plast påvirker marine organismer.  
 
Enkel servering på møtene for dem som ønsker det. 
------- 
Angående parkering i forbindelse med møtene på Polhøgda. 
NB! Det er begrenset med parkeringsmulighet på gårdsplassen på Polhøgda. Det må være god plass til at at 
brannvesenet kan komme til i tilfelle brann. Det ikke er lov å parkere langs plenene opp mot trappen ved 
inngangen til Polhøgda. 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at parkeringsbestemmelsene for de kommunale veiene rundt Polhøgda ble 
endret på nytt for en stund siden, slik at det nå igjen er lov å parkere langs veiene, etter kl. 16.00. Det er viktig at 
parkeringsbestemmelsene på Polhøgda overholdes. 
 
Viktig melding:   
Alle som ikke har oppgitt oppdatert e-post adresse bes gjøre dette til fmehlum@nhm.uio.no. Vi ber 
også alle om å melde adresseforandring ved flytting, slik at klubben har riktig postadresse når 
Polarboken skal sendes ut. 
 
Av tidligere utgaver av Polarboken kan vi skaffe: 
1949 1979-80 1993-94 2009-10 
1954 1981-82 1995-96 2011-12 
1956 1983-84 2001-02 2013-14 
1957 1985-86 2003-04 2015-16 
1958 1987-88 2005-06 2017-18 
1977-78 1991-92 2007-08  
 

      
Pris pr. stk.  kr. 100,- + porto. (Nyeste bok selges 
for  kr. 200,- + porto) 
 
Klubbnålen kr. 30,- + porto  
 
   
 
 

fortsetter på neste side 
 
 

 



 
Årsberetning 2018 

 
Klubben hadde 31.12. 2018 i alt 555 medlemmer, derav 179 livsvarige. Det ble avholdt to 
ordinære styremøter i 2018. Styret har dessuten kommunisert og holdt jevnlig kontakt pr. e-
post. Polarboken 2017-2018 ble ferdigstilt og sendt ut til medlemmene i slutten av november. 
Følgende medlemsmøter (alle på Polhøgda) ble avholdt: 28. februar: Simen Havig-Gjelseth 
holdt foredraget: "Først rundt Nordaustlandet i kajakk (2015)”. 
21. mars: Svein Sæter holdt foredraget: “Einar Sverdrup – Kongen av Spitsbergen”. 
Møtet var årsmøte. Nytt styre ble: leder Fridtjof Mehlum, styremedlemmer Susan Barr, 
Torbjørn Severinsen, Trond Eiken og Øystein Wiig, varamedlemmer Cecilie Sørensen og 
Monica Sund, revisor Øyvind Finnekåsa. 24. oktober: Astrid Furholt holdt foredraget: "I 
Amundsens spor mot Sydpolen”. 21. november: Monica Sund holdt foredraget: 
“Longyearbyen – formet av kull og på tross av naturkrefter”. 
           
Styret 
 
----------- 
Til behandling på Årsmøtet 27. mars 2019. 
 
Forslag fra Styret til endring av Norsk Polarklubbs lover. 
 
Styret har fått henvendelser angående kriterier for å bli medlem av klubben. En del 
potensielle medlemmer tolker lovene strengere enn de er ment å praktiseres, bl.a. knyttet til 
krav om opphold i Arktis.  

Styret foreslår ordlyden i lovenes § 3. Medlemmer første ledd endres fra:  

Nåværende tekst: 
Som medlemmer kan opptas alle som er opptatt av polarområdene og har oppholdt 
seg minst 3 måneder i Arktis eller Antarktis. Styret kan beslutte opptatt andre som ved 
sitt arbeide er knyttet til virksomhet i polaregnene eller som har særlig interesse for 
klubben og dens virke. 
 
 
Til ny tekst:  
Som medlemmer kan opptas alle som er opptatt av polarområdene og har interesse 
for klubben og dens virke. 
 

---------------- 
Styret oppfordrer medlemmene til å reklamere for klubben og rekruttere nye medlemmer. 
 

 


