utvalg av representanter fra betongbransjen.
Lokallagene velger selv lokallagsleder, og
melder dette inn til styret.

Styret sine oppgaver

Yngres betongnettverk –
Organisering 2022
Hensikt
Yngres Betongnettverk (YBN) er et forum for
unge mennesker i betongbransjen. Formålet
for forumet er å samle de unge i bransjen for å
utveksle og bygge kunnskap om betongfaget.
YBN vil jobbe for å få flere unge og engasjerte
mennesker inn i betongbransjen, og fremme
interesse for faget.

Organisasjon
Yngres Betongnettverk er en undergruppe av
Norsk Betongforening (NB), men er finansiert
av både NB og Norsk forening for
Betongrehabilitering (NFB). YBN har ikke
formelt medlemskap, men deltakerne
oppfordres til å være medlem i NB og NFB.
Arbeidet i foreningene er hovedsakelig basert
på dugnadsarbeid fra bransjen. TEKNA har
sekretariatet i YBN og NFB.

Styret
YBN har et landsdekkende styre, og det skal
bestå av et bredt utvalg av forskjellige
representanter fra betongbransjen.
I tillegg til styret har YBN flere lokallag som
arrangerer samlinger lokalt i Norge. Arbeidet i
lokallagene koordineres av lokallagsledere, og
får støtte av regionale medlemsgrupper i NB
der dette er mulig.
Styret og lokallagslederne har minst ett felles
møte i året, da gjerne i forbindelse med
fastsettelse av neste års budsjett.

Valg av styre og lokallagsledere
Styret innstiller selv nye representanter til
styret, styreleder skal godkjennes av styret i
NB. Utskiftning av styret skjer på samme måte
som andre komiteer i NB. Dette er for å sikre
at styret består av et bredt og mangfoldig

•
•
•
•
•

Koordinere og drifte YBN
Budsjett og regnskap for YBN
Arrangere samlinger
Arrangere besøk på universiteter,
høyskoler og tekn. fagskoler
Skape engasjement og interesse for
bransjearbeid og betongfaget

Lokallagene sine oppgaver
•
•
•

Arrangere lokale YBN-samlinger
Bidra på skolebesøk
Jobbe for økt interesse for
betongfaget lokalt

Samarbeidspartnere
Foruten NB og NFB har YBN disse
samarbeidspartnere:
• Betong Norge
• Betongfokus
• Yngres Nettverk i NFF
• Young Members Group, fib

Mer informasjon:
På linkene under vil du finne mer informasjon
om YBN, komitemedlemmer, lokallagsledere
og hvordan du kan komme i kontakt med YBN:
https://betong.net/komiteer/yngresbetongnettverk-ybn/
https://www.facebook.com/YngresBetongnettverk

