Til medlemmene

Oslo, 8. februar 2013

MEDLEMSBREV NR. 1, 2013

1.

Medlemsmøte 13. mars 2013

Vi ønsker å invitere alle våre medlemmer til Vårseminar hos Multiconsult på Skøyen 13. mars
2013 kl. 12.00.
Innholdet vil være:
•
•
•
•
•

Geotekniske presentasjoner
Generalforsamling
Middag
Sosialt
Konkurranse

Mer informasjon vil kommer etter hvert. Det viktigste nå er at dere setter av datoen. Vi håper
så mange som mulig har anledning til å komme.
2.

Vår programmet

13. mars:
? april:
15. mai

Generalforsamling. Fundamentering
Spunt og rørpeler
Yngres dag

Mer informasjon sendes ut i forkant av hvert møte, men noter datoene nå!
3.

Generalforsamling

Vi minner om avsnitt 3(i) i §13 av NGFs lover, og ber om at saker som ønskes tatt opp i
generalforsamlingen sendes sekretariatet innen 20. februar 2013.

Postal address:
P.O. Box 3930 Ullevaal Stadion
N-0806 Oslo, Norway

Street address:
Sognsveien 72
OSLO

Telephone:
Telefax:
e -mail:
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(+47) 22 02 30 00
(+47) 22 23 04 48
ngf@ngi.no

Postal account:
Bank account: Den norske Bank

05303389301
70820520724
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5.

Møter i de nordiske foreninger

Sjekk følgende internettsider:
www.sgf.net
www.danskgeotekniskforening.dk
www.sgy.fi
www.ngf.no
HTU

UTH

HTU

UTH

HTU

UTH

HTU

UTH

6.

Kurs og konferanser

Informasjon om kurs/konferanser finnes på NGFs websider under kalender!
Med vennlig hilsen
for NORSK GEOTEKNISK FORENING

Geraldine Sørum
Sekretær

Vedlegg:
Invitasjon til Yngres Dag
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Norsk
Geoteknisk
Forening

Yngres Dag 2013
Tid:
Sted:

Onsdag 15. mai 2013
Multiconsult AS, Oslo

Norsk Geoteknisk Forening (NGF) har den glede av å kunne invitere alle innen geomiljøet til Yngres Dag 2013.
Yngres Dag avholdes i år hos Multiconsult på Skøyen i Oslo.
På denne dagen skal de yngre innen geomiljøet (under 35 år) holde foredrag, mens alle inviteres til å komme og
høre på. Yngres dag er et arrangement der det legges vekt på både det faglige og det sosiale. Spesielt er dette
en anledning for de yngre medlemmene til å knytte kontakter og bli bedre kjent med hverandre og NGF.
I 2012 inneholdt programmet foredragsholdere fra Multiconsult, NGI, NTNU, HiOA, Sweco og Statens vegvesen.
Det er ønskelig at årets program har foredragsholdere fra et tilsvarende bredt spekter av bransjen. Du under 35
inviteres (og oppfordres) herved til å lage en presentasjon om et prosjekt eller en problemstilling innen geofagene.
Eksempler på aktuelle emner er geoteknikk, ingeniør geologi, miljøgeologi, strukturgeologi etc. Presentasjonen
bør være på ca. 15 – 20 min. Dersom du kunne tenke deg å bidra melder du din interesse på epost til
omtro@norconsult.no innen 26.april. Foredragsholdere får dekt sine reisekostnader gjennom NGF.
Ytterligere informasjon om program og påmelding til dagen inkl. middag sendes ut medio april.

Med vennlig hilsen arrangørkomiteen:
Terje Strømme, Einar John Lande, Ole-Martin Trønnes og Håkon Tangen

Medlemsbedrifter i NGF:

