Nyhetsbrev fra Norsk Betongforening 27. februar 2018

Hvordan kan vi som bransje få ut positive miljøfakta om betong?
Årsmøteseminar 12. april med fokus på miljø, klimagassberegninger og
hvordan fremme betong som et klimavennlig produkt. Les om programmet
og meld deg på i dag.

Har du saker til Desisorutvalget?
Desisorutvalget er i gang med jobben sin frem til årsmøtet 12. april.
Har du saker du ønsker DU skal behandle, send en mail før 5. mars til
stein.tosterud@unicon.no eller elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no

Meld inn kandidater til Betongtavlen 2018
Har du et godt prosjekt eller vet om en god kandidat?
Send inn ditt forslag til nb@tekna.no innen 31. mai.
Les mer her.

Nå kan du søke om Fondsmidler for 2018
Har du et utviklingsprosjekt der resultatet kan brukes direkte i markedet om
ett år, send søknad til nb@tekna.no innen 21. mai. Retningslinjer finner du
her.

Skal du presentere et paper for første gang? Søk om
førstereisestipend!
Gjelder godkjent paper på internasjonal konferanse godkjent av
internasjonal komite som er i eller utenfor Norge, Stipendiet dekker
konferanseavgift, reise og opphold. Send søknad til nb@tekna.no.
Søknadsfrist hele året.

Høring publikasjon NB 30 Herdeplastbaserte belegg
Høringsfrist onsdag 21. mars 2018
Send dine kommentarer, suppleringer eller endringer i en revisjonsrapport
(Word) til nb@tekna.no og merk emnefeltet med "Høringskommentarer til
publikasjon NB 30 Herdeplastbaserte belegg". Last ned publikasjon her
(PDF).

Tekna innhenter samtykke fra kurskunder og medlemmer

Norsk Betongforening ønsker å ha deg med videre, derfor innhenter Tekna
på vegne av NB, samtykke til at du ønsker å motta eposter fra oss videre
fremover. Merk at du når som helst senere kan melde deg av epostene.
Les mer på nettsiden vår.
Se videoer fra frokostmøte "Dette er miljøvennlig betong"
Tekna Bygg og anlegg arrangerte sammen med NB og FABEKO
frokostmøte om miljøvennlig betong 14. februar med innlegg av Jan
Eldegard Hjelle, FABEKO og Ketil Søyland, Norconsult AS.
Se videoer av innleggene.
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

