Mandat/målsetting
Medlemskomité og regionale medlemsgrupper
Formål:
Medlemskomiteen og de regionale medlemsgruppene skal bidra til å etablere og
opprettholde et godt betongfaglig miljø på en rekke steder i landet. Dette kan skje
gjennom en aktivisering og engasjement av medlemmer og andre interesserte ved å
arrangere åpne fagmøter og ekskursjoner/befaringer for presentasjon og
videreformidling av betongfaglige nyheter. Fagmøtene og de øvrige arrangementene
skal være åpne for alle interesserte, og skal normalt være uten deltakeravgift.
Samarbeid med andre virksomhetskomiteer:
Gjennom kontakt med de øvrige komiteene i Norsk Betongforening vil komiteen få
innblikk i hva betongmiljøet forøvrig er opptatt av. Videre skal valg av temaer og
lokale ekskursjonsmål koordineres med øvrige aktiviteter i Norsk Betongforening og
NFB
Arbeidsform:
Medlemskomiteen skal bestå av lederne for hver av de etablerte regionale
medlemsgruppene, en representant fra styret i NB, ev en oppnevnt representant av
styret i NB, samt en representant fra Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB).
Komiteen skal møtes en til to ganger årlig for å utveksle erfaringer og koordinere
aktivitetene. Et av møtene tilstrebes å være et felles møte med faglig komité og ev
representant(er) fra FoU komiteen. Telefonmøter kan benyttes i tillegg ved behov.
Et arbeidsutvalg bestående av lederen av Oslo gruppen, en av de andrerepresentanene i
medlemskomiteen samt representanten, ev den oppnevnte representanten, fra styret i
NB, forbereder saker til medlemskomiteen i samråd med sekretariatet i NB.
De regionale medlemsgruppene bør ha en sammensetning som gjenspeiler hele
betongmiljøet. De regionale medlemsgruppene skal møtes min. 2 ganger i året.
Gruppene planlegger aktivitetene for et halvt år om gangen - vår- og høstsemesteret.
Programmet meddeles sekretariatet.
Økonomi:
De årlige bevilgninger skal kun dekke kostnader til evt reiser, møtelokale og enkel traktering.
Honorering av eksterne foredragsholdere skal kun gjøres unntaksvis, og da i samråd med
sekretariatet. Medlemskomiteen kan komme med innspill til budsjettet i NB.
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