VINJETT

Lederens spalte
2007 ser ut til å bli et aktivt år for Norsk
Komposittforbund – NKF. Allerede
13.-14. februar starter vi opp. Da har
Forbundet årsmøte. Videre er en work
shop planlagt med tema formbygging og
vedlikehold av former. Dessuten er vi engasjert i tre prosjekter. To av disse er allerede finansiert. Det gjelder vår nordiske
web-portal og en viderutvikling av vårt
opplæringsprogram. Totalt har vi fått
bevilget rundt 1,2 mill. kroner til disse to
prosjektene.
I tillegg er vårt standardiseringsprosjekt nå til vurdering hos Innovasjon
Norge.
Vi har også inngått en avtale med
PlastForum om å være medarrangør av
Plast Tekniske dager første uken i september, et arrangement som samlet ca.
170 deltagere i 2005 og 2006.
Utfordringene er fortsatt mange. Jeg
kommer derfor med en liten bønn til alle
«kompositører» i vårt langstrakte land. Vi
trenger aktivitet også i medlemsbedriftene. Mitt håp er at så mange som mulig
av dere kan bidra. Enten som deltagere,
premiss- og kompetansegivere eller som
moralske støttespillere. Vi er avhengige
av en levende bransjeorganisasjon. Det
er du og din bedrift som er med på å
forme vår fremtid. Derfor håper jeg at
også DU kan bidra.
Vi sees på Biri 13.- 14. februar.
Har du nyheter, informasjon
eller synspunkter så send en e-post
til fischmt@online.no eller ring
Paal Fischenich på telefon 913 68 150.

Paal
Fischenich,
daglig leder
i Norsk
Komposittforbund.
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EuCIA blir sterkere
og mer synlig
10. januar 2007 ble det inngått en avtale mellom
EuCIA (European Composites Industry Association) og
EuPC (European Plastics Converters) om et organisatorisk samarbeid. Avtalen innebærer at EuCIA vil inngå
som en egen sektorgruppe under EuPC.
EuCIA vil i den nye konstellasjonen
beholde sin egen identitet, ha et eget
styre og eget budsjett. Fordelen er at
den europeiske komposittindustrien nå
vil bli mer synlig og at de får en sterkere
stemme i Brussel.
Avtalen er også første steg på
vegen for å samle alle de forskjellige
europeiske særorganisasjonene innen
komposittindustrien i én organisasjon.
Det var derfor ekstra gledelig at ved
inngåelse av avtalen i Brussel, var også
resinprodusentene til stede (Plastics
Europe UPR Group). Disse har sammen
med styret i EuCIA vært blant initiativtagerne til denne nyorganiseringen, og
vil også bidra finansielt til den videre
drift av vår europeiske bransjeorganisasjon.
Nyorganiseringen medfører et sterkere og mer profesjonelt sekretariat.
I tillegg til en egen person ansatt ved
kontoret i Brussel, får vi mulighet til
å trekke veksler på alle de resurser som
EuPC har.
Mer informasjon om EuPC finnes
på www.eupc.org.
Med bakgrunn i denne nye organiseringen vil derfor Paal Fischenich
fratre sitt midlertidige engasjement
som generalsekretær fra samme dato.
For NKF og våre nordiske søsterorganisasjoner betyr nyorganiseringen
en bedre service og økt support i forhold til påvirkning av fremtidig EU-lovgivning. Nøkkelord i den sammenheng
er
• miljø
• gjenvinning og
• det nye kjemikaliedirektivet
(REACH).

For å være en tydelig stemme i Europa,
ønsker svensk, dansk og norsk komposittindustri å ha en felles representant
i styret for EuCIA. Vervet er tenkt å
gå på omgang og der kostnadene for
representasjonen dekkes i fellesskap.
Spesielt for oss i annerledeslandet er
det viktig at vi samkjører oss med våre
nordiske søsterorganisasjoner. Muligheten for direkte påvirking av de europeiske parlamentarikerne har vi da via
Sverige og Danmark.
Selvfølgelig kan vi hevde at vi har
det bra her hjemme på berget, og at
det som skjer i Brussel egentlig ikke
vedrører oss. Men så enkelt er det nå
en gang ikke. Når vi har valgt å stå
utenfor det europeiske fellesskapet må
vi benytte de anledningene som er til å
kunne påvirke våre fremtidige rammebetingelser. Derfor er det ekstra viktig
med vårt nordiske samarbeid. Og ved
en felles deltagelse i Europa har vi en
mulighet til også å bli hørt.
En prosess for omstrukturering
av EuCIA har pågått i flere år og er
nå endelig i havn. Men jobben stopper
ikke der. Det er NÅ bransjen må brette
opp ermene og bruke verktøyene som
er tilgjengelige. Dette er bare første
skritt på vegen til en felles komposittstemme i Europa.

> EuCIA blir nå
en egen sektor
innen EuPC.
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Årsmøte til Biri og Madshus
NORSK KOMPOSITTFORBUND
MEDLEMSMØTE OG ÅRSMØTE 2007
Honne Konferansesenter, Biri (www.honne.no)

TIRSDAG 13. og ONSDAG 14. FEBRUAR 2007

AGENDA
MEDLEMSMØTE TIRSDAG 13. FEBRUAR
1200 – 1300
1300 – 1345

1345 – 1430

1430 – 1500
1500 – 1545

1545 – 1600

1600 – 1630
1630 – 1715
1730 – 1900
1930

LUNSJ
Gjenkjøpsavtale for jagerfly.
Vil dette ha betydning for norsk
komposittindustri
Onno Verberne, Nammo AS
Kriterier for materialvalg offshore.
Hvorfor velge kompositter?
Freddy Paulsen, Acergy Norway AS
Kaffe pause
Skiproduksjon i verdensklasse.
Racing profilering.
Gunnar Bjertnæs, Madshus AS
Standardisering av bransjens råvarer.
Presentasjon av vår prosjektsøknad.
Nere Skomedal, Umoe Mandal AS
Kaffepause
Hva skjer i NKF og EuCIA?
Paal Fischenich, NKF
Vinterkonkurranser med egnet drikke
(husk varmt tøy)
MIDDAG I TØMMERKOIA

ÅRSMØTE OG BEDRIFTSBESØK
ONSDAG 14. FEBRUAR
0830 – 0945

ÅRSMØTE

1. Valg av møteleder og referent
2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Årsberetning og regnskap med revisjonsberetning
4. Valg av styrets leder
5. Valg av styre
6. Valg av revisor
7. Valg av valgkomité
8. Forslag til arbeidsprogram
9. Fastsettelse av kontingent
10. Budsjett for neste periode
11. Innkomne forslag
1000 - 1200
1200 – 1300

OMVISNING HOS MADSHUS AS
LUNSJ HOS MADSHUS

Påmelding sendes til Norsk Komposittforbund på mail
fischmt@online.no eller på telefon 91368150.
PÅMELDINGSFRIST TORSDAG 1. FEBRUAR.
Har du spørsmål kan disse rettes til Paal Fischenich
på telefon 91368150.
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