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Nyheter fra Norsk Betongforening
Faglig komite er erstattet av en "kurskomite" og en "publikasjonskomite".
Etter 67 møter gjennom mange år er fagkomiteen historie og er blitt erstattet av en
"kurskomité" og en "publikasjonskomité".
Kurskomiteen konstituert i sitt første møte 1. februar.
Komiteen vil ha ansvaret for å arrangere ulike kurs, workshops og seminarer.
Kurskomitéen skal følge med på bransjens behov og koordinere seg med de andre
komitéene i Norsk Betongforening.
Publikasjonskomiteen konstituert i sitt første møte 1. februar.
Komiteen vil ha ansvaret for alt faglig stoff som skal publiseres av publikasjoner,
rapporter og faglige brosjyrer.

Frokostmøte "Miljøvennlig betong – grå, grønn og gunstig for klimaet"
Onsdag 14. februar 2018 kl 8:00 – 10:00. Ingeniørenes hus, Oslo
Alle prosjekter bør ha et miljømål som følges opp fra planleggingen, prosjekteringen
og under utførelsen. For å nå målene, må vi prosjekterer med bærekraftige
betongløsninger og en best mulig utnyttelse av materialet i bæresystemet. Møt opp
eller følg med direkte vi nettet.

Kun få plasser på S2 kurs– Sprøytebetong til bergsikring
27. februar – 1. mars, Sandefjord
Kurs for deg som vil lære mer om sprøytebetong til bergsikring og trenger å
dokumentere din kompetanse som sprøyteleder, kontrolleder og formann / bas.

"Concrete Institute of Australia" inviterer til "5th International fib
Congress"
7 – 11 October 2018, Melbourne
Organisasjonskomiteen har mottatt 585 abstracts fra hele verden, hvorav 11 norske,
og som faglig sett dekker alt av interesse innenfor konstruksjoner i betong.

Last ned inivitasjonen her

Kommende arrangementer
Trenger du et kurs eller ønsker du å delta på et fagseminar? Se oversikten over
kommende arrangementer.

Videoarkiv
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Norsk Betongforening.
Videoarkiv fra arrangementer i regi av Tekna Bygg og anlegg.

Kontakt oss | Se våre nettsider | Arrangementer
Denne eposten går til medlemmer av Norsk Betongforening, deltagere på foreningens
arrangementer, samt våre abonnenter på nyhetsbrev

Meld meg av kurstilbud og nyhetsbrev fra Norsk Betongforening

