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THE NORWEGIAN SCIENTIFIC ACADEMY FOR POLAR RESEARCH 
ANNUAL MEETING 2018 

 
 
Date:   Monday 26th November2018 
Location:  Det Norske Videnskaps-Akademi; Drammensveien 78, Oslo. 
Time:   kl. 12:30 – 14.30   
 
Chair: The President of the Norwegian Scientific Academy for Polar Research. 
 
Agenda: 
 
1. Opening of the annual meeting.  
2. Approval of the call and election of members to sign the protocol. 
3. Presentation and discussion about Academy's general activities in 2017-2018. 
4. Financial Statements and the Board’s report. 
5. Information about the Academy’s financial situation. 
6. Presentation of new members. 
7. Elections. 
 
Documents for the Annual Meeting will be sent to all Academy members on November 15th, 
2018. These will be also published in our website. 
 
Please note:  
 

1. Academy members who plan to participate in the Annual Meeting should notify the 
Academy’s office manager:  Jorge Kristiansen, e-mail post@polar-academy.com, 
phone: (+47) 79023389/  +47 45519649.  

2. If needed, Jorge may assist you with hotel reservations in Oslo but keep in mind that 
the Academy doesn’t cover travel expenses for the participants. 

3. The Board meeting will take place before the Annual from 09:30, academy members 
can participate as observers. 

4. The Global Arctic Seminar, will take place after the Annual meeting, starting at 16:00 
 
 
 
 
Thor S. Larsen       Jorge Kristiansen 
Secretary General      Office Manager 
 

https://epost.ans.umb.no/owa/redir.aspx?C=fHLQQj7s5ESFku6NAk0lRH5h9zFgTM8IHfAIpzxwkcoJl72E_YnJTVDanUziZ21kcl-hvcy1c1c.&URL=http%3a%2f%2fwww.polar-academy.com
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Til styret i Stiftelsen Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Stiftelsen Norges Vitenskapsakademi for Polarforsknings årsregnskap som viser et 
underskudd på kr 73 568. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige 
etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
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samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det 
skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert 
på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser 
eller forhold kan imidlertid medføre at stiftelsen ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Konklusjon om forvaltning 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 
øvrig. 

Tromsø, 15. juni 2018 
PricewaterhouseCoopers AS 

John Giæver 
Statsautorisert revisor 

NO002410
SIGNATUR
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Forslag fra valgkomiteen til nye styre- og 
komitemedlemmer på Norsk 
Vitenskapsakademi for Polarforskning 2018 

 
Valgkomiteen har gått gjennom medlemskapene i styret, medlemskomiteen og valgkomiteen og 
sett på de av medlemmene som er på valg. I styret er alle unntatt Pål Brekke på valg. I 
medlemskomiteen er Snorre Olaussen og Bjørn Kaltenborn på valg og i valgkomiteen er Stein 
Sandven på valg. Valgkomiteen mener det er viktig å opprettholde kontinuitet og der folk har gjort 
en god jobb har vi stort sett foreslått forlengelse. 
 
President Anton Kjelaas har uttrykt at han ikke ønsker å fortsette i den rollen, men er villig til å 
påta seg andre oppgaver i akademiet 
 
Valgkomiteen hadde møte på Svalbard 20/10-2018, med Rolf Langvatn og Bo Andersen. Stein 
Sandven er det diskutert med etter møtet. Alle innstillingene kan derfor uttales som enstemmige. 
De innstilte til rollene er forespurt og de innstilte er positive til å tre inn i de foreslåtte rollene.  
 
Begrunnelsene er videre enn det som er ført opp under, her er kun enkelte stikkord ført opp som 
resultat av valgkomiteens diskusjon. 
 
 
Medlemmer til styret 
 

1. Grete Hovelsrud – President (2018-2020) 
 
Forslagsstillere: Valgkomiteen  
 
Begrunnelse: Grete har vært visepresident og valgkomiteen ser det som naturlig at hun går inn i 
rollen som president. 

 

2. Gunnar Sand – Styremedlem (2018 – 2020) 
 
Forslagsstillere: Valgkomiteen 
 
Begrunnelse: Gunnar er viktig blant annet fordi han er viktig i forhold til å markedsføre akademiet 
utad og bør etter valgkomiteens mening få hovedansvaret for å utvikle en markedsstrategi for 
akademiet. 
 
 

3. Gudmund Hernes – Styremedlem (2018 – 2020) 
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Forslagsstillere: Valgkomiteen 
 
Begrunnelse: Gudmund er sentral i forhold til de nasjonale politiske kontaktene og vil fortsette 
med dette i rollen som styremedlem. 
 

4. Harald Ellingsen – Styremedlem (2018 – 2020) 
 
Forslagsstillere: Valgkomiteen 
 
Begrunnelse: Harald sitter i styret som ex-officio knyttet til hans rolle som direktør ved UNIS. 
Valgkomiteen ser denne rollen som ytterst viktig fordi det knytter akademiets tett opp mot 
aktiviteten på Svalbard. 

 
5. Bjørn Kaltenborn – Styremedlem (2018 – 2020) 

 
Forslagsstillere: Valgkomiteen 
 
Begrunnelse: Bjørn har gjort en god jobb i medlemskomiteen og valgkomiteen mener hans 
arbeidsinnsats vil være viktig for styrets arbeid og at han sikrer bredden i styrets kompetanse. 

 
Medlemmer til medlemskomiteen 
 

6. Dag Lorentzen – Nye medlemmer komiteen (2018 – 2020) 
 
Forslagsstillere: Valgkomiteen 
 
Begrunnelse: Dags deltakelse vil sikre den faglige bredden i komiteen 
 

7. Anton Kjelaas – Nye medlemmer komiteen (2018 – 2020) 
 
Forslagsstillere: Valgkomiteen 
 
Begrunnelse: Anton vil bringe lang erfaring og kunnskap til miljøet inn i komiteen. 
 

6. Stein Sandven – Valg komiteen (2018 – 2020) 
 
Forslagsstillere: Valgkomiteen 
 
Begrunnelse: Steins videre deltakelse sikrer kontinuitet i arbeidet og sikrer bredden i komiteens 
kunnskapsområde. 
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