Lederens spalte
Jeg har tidligere i denne spalten påpekt viktigheten
av en økt profilering av kompositter. Både for å gjøre
eksisterende produkter mer kjent, men ikke minst for
å skape nye markeder og produkter. En aktivitet for å
styrke kompositters anseelse vil være en nylig inngått
avtale mellom Mediaplanet AS og NKF. Avtalen innebærer
utgivelsen av en innstikkavis i Dagens Næringsliv med
tittel Kompositter. Avisen vil være i markedet siste halvdel
av juni og nå ut til ca. 300.000 lesere. Her vil både
enkeltbedrifter, interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer
og kunder få en bred redaksjonell dekning, samtidig som
avisen vil være et viktig annonsemedium for vår bransje.
Et spennende samarbeid som vi håper blir godt mottatt i
komposittbransjen.
Den største begivenhet siste måneden må vel sies å
være vår felles tur til JEC. Nesten 40 deltagere dro til et
småkjølig Paris for faglig og sosialt påfyll. Årets messe
var større og mer interessant en tidligere, og vår felles
komposittmiddag i pittoreske lokaler samlet alle våre
deltagere til et hyggelig og sosialt event. Med bakgrunn i
den responsen vi fikk på denne turen, tar vi utfordringen
og prøver oss på en ny fellestur til Composites Europe i
Essen i september. Fyldig dekning av JEC finnes på annet
sted i PlastForum.
Når dette skrives har vi gått inn i siste runde rundt
kjøp av nye jagerfly. En spennende prosess som får bred
dekning i norske medier. Noen av dere føler kanskje at
forsvarspolitikk, flykjøp og gjenkjøpsavtaler er fjernt
fra dagens virkelighet i en hektisk hverdag. Men jeg er
overbevist om at kjøpet av nye jagerfly vil ha en meget
positiv effekt for en videre utvikling av komposittbransjen.
Kompositter er satt på kartet i det offentlige Norge. Men
ikke alle skjønner helt hva kompositter er. Derfor vil vår
profileringskampanje være viktig og riktig akkurat nå. Vi
må unngå at det bare er det høyteknologiske og avanserte
som profileres. Det er bredden i produkter og teknologier
hos våre medlemmer som er vår bransjes fremtid.

Paal Fischenich

Har du nyheter, informasjoner eller synspunkter? Vær
snill å sende dem på e-post til fischmt@online.no eller
ring Paal Fischenich på telefon 913 68 150

Paal
Fischenich,
daglig leder
i Norsk
Kompositt
forbund.
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Andre aktiviteter er knyttet til fellestur til Composites Europe i Essen
23.–25. september. Som i tidligere år vil NKF være medarrangør av Polymerdagene (Plasttekniske dager) på Gardermoen 8.-9. oktober.
Miljøspørsmål blir stadig viktigere. Som et ledd i profileringen av kompositter ønsker styret et tydeligere fokus på miljø og kompositter. Det
vil derfor bli startet en prosess for å lage et «Green Policy»-dokument
for våre medlemmer, et dokument som dekker både produksjon, bruk,
gjenvinning og CO2-problematikken.

Nordiske Komposittdager

5Et femtitall mennesker var til stede ved stiftelsen av Nasjonalt Senter for Kompositt-
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kompetanse. Foto: Ragnar Brekke

Nyheter fra styret i NKF
NKF hadde styremøte 28. april i Oslo. Fremdeles
registreres en god aktivitet i forbundet med mange
spennende prosjekter og aktiviteter.
Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse har, når dette leses, hatt kick-off
møte i (se side 16, red.anm.). NKF har kommunisert godt med senteret i etableringsfasen og ønsker i størst mulig grad å påvirke senterets utvikling. Styret ser
det spesielt viktig å få med hele Kompositt-Norge i utformingen av senterets
strategier og arbeidsprogram. I den sammenheng vil vi oppfordre våre medlemmer til å komme med forslag til egnede utviklingsprosjekter. Allerede nå er
det inngått et samarbeid mellom NKF og senteret for å videreføre vårt standardiseringsprosjekt. I brev fra NKF til senteret er det også nedfelt flere aktuelle
samarbeidsområder. Av disse kan nevnes automatisering, opplæring, bruk av
vår nye webportal, konstruksjon, design og produktutvikling.

Vi ber medlemmene
om allerede nå å
reservere dagene
for et hyggelig
sensommertreff
i Aalborg.
NKFs danske
søsterorganisasjon,
som er årets
arrangør, kan
kunsten med å
kombinere faglig
høy kvalitet med
trivelige sosiale
evenementer.
Husk – det er
godt å være norsk
i Danmark!

Fire store prosjekter er spesielt viktige for NKF for øyeblikket. Opplæringsprosjektet går nå inn i avslutningsfasen. Den første presentasjonen av programmet vil bli gjort under Nordiske Komposittdager i Aalborg 26.–27. august. Programmet vil bli gjort tilgjengelig for vår medlemmer i løpet av høsten 2008.
Også webprosjektet er i sluttfasen. Den nye webportalen blir å finne på nett i
forbindelse med utgivelsen av tema avisen Kompositter i siste halvdel av juni.
Standardiseringsprosjektet er søkt videreført i et samarbeid med Nasjonalt
Senter for Komposittkompetanse.
Og som tidligere beskrevet, vil NKF engasjere seg i et nytt treårig prosjekt for
gjenvinning av kompositter med fokus på verdiskaping av avfallet.
Det nordiske og europeiske samarbeidet løper vider. 25. juni avvikles årsmøte og generalforsamling i den europeiske bransjeorganisasjonen EuCIA.
Møtet vil bli holdt i Brussel.
Nordiske Komposittdager er et synlig bevis på samarbeidet i Norden. Arrangementet finner sted 26.–27. august i Aalborg – se egen faktaboks.
Egne forsikringsordninger? NKF vil gå i dialog med forsikringsbransjen i
Norge for å undersøke muligheten for egne forsikringsordninger for vår bransje. Det vil i den forbindelse være spesielt fokus på brannproblematikk, noe vi
også ønsker å ta opp på våre fremtidige arrangementer.
Temaavisen Kompositter er nevnt under lederens spalte. Som det her fremkommer, vil vi utgi denne avisen i samarbeid med Mediaplanet AS.
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