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Årsmøtet 2004. 
 Årsmøtet arrangeres 26. og 27. mai ved Quality Olavsgård Hotell, Skjetten. Husk at eventuelle 
saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være sekretariat eller styret i hende innen fredag 30. 
april. Detaljert program og påmeldingsblankett finner du på neste side. OBS. Påmeldingsfrist ved 
overnatting 23. april og 3. mai for konferansen. 

 
FoCus er et prosjekt våre danske kollegaer (DGU) har invitert oss med på. Målsettingen med 
prosjektet er å knytte sammen de nordiske underleverandørbedriftene i bransjen i et felles forum for 
utvikling av teknologi, prosesser, utdanning og lignende. Det er søkt om midler i Nordisk 
Industrifond til et forprosjekt og NGLF er med som partner. 
 
 

Overflatedagene 2004. TI har kontaktet NGLF og NPLF for å samarbeide om å få med 
bransjene med på å arrangere fagrekker GALVANOTEKNIKK og PULVERLAKK på 
Overflatedagene som arrangeres i Oslo 8. til 10. november 2004.  Sekretariatet og styrene i NGLF 
og NPLF er godt i gang med å sette opp program utkast for dagene, men vi ønsker gjerne 
tilbakemelding om temaønsker. Målsettingen er naturligvis å få til et program som interesser flest 
mulig.  Det vil i tillegg bli arrangert et sosialt program på aftenen og mulig bedriftsbesøk dag 2 
(onsdag).  Sett et notat i din kalender for 9. og 10. november. 

 

Notiser fra møte i CETS 2. april. 
BREF utkast 2 skal være ferdig medio april, man er redd denne fortsatt er ufullstendig mht til beste 
tilgjengelige teknikker. En komité vil omgående ta for seg det nye utkastet. BREF skal være ferdig 
2004 etter utsagn fra IPPC.  
Kromsyre omklassifisert til meget giftig – T+. 14. april skal det være et EU komité møte som 
bl.a. skal ta stilling til omklassifisering av kromsyre til fareklasse T+. Dette kan blant annet innebære 
at flere av våre medlemmer faller inn under storulykkesforskriften. Vi håper å ha mer informasjon 
om disse temaene til årsmøtet. 
 

 Nye medlemmer i NGLF i 2003. 
 
Bedriftsmedlem:   Norsk Everit AS, Skien  Virksomhet:  Elektrolytisk nikkel 
Bedriftsmedlem:  GPV Components AS, Skien   Har kjøpt ABB Components, Skien 
Småbedriftmedlem: Sørligaten Fornikling, Oslo Utførende verksted 
Personlig medlem:  Terje Johnsen, Lier  Tidligere. Atotech. 

Innhold:  
Årsmøtet 2004.    OBS! Frist for saker til årsmøtet: Fredag 30. april 
FoCus – Overflatedagene 2004  
Notat fra møte i CETS  
Nye medlemmer      
Foreløpig program og påmeldingsblankett for årsmøtet 
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Foreløpig 

PROGRAM FOR NGLF ÅRSMØTE OG KONFERANSE 
Quality Olavsgård Hotell, Skjetten, 26. til 27. mai 2004 

 
 

Dag Tid Tema  Sted / foredragsholder 

26. mai 11.30 Lunsj Olavsgård Hotell 

 13.00 Velkommen til konferanseprogrammet Tore I. Pedersen, NGLF 

 13.15  Overflatedagene 2004  

 13.30 Miljøfyrtårn for Galvanobransjen  

 14.30 Oppdatering på utstyr og prosesser  

 16.00 Oppdatering når det gjelder IPPC BREF, nye kjemikalieforskrifter  SFT 

 17.00 Panel diskusjon 

 17.30 Årsmøte NGLF  

 19.00 Konferansemiddag Olavsgård Hotell 

27. mai 08.45 Avreise 
 09.00 Bedriftsbesøk LFK Kjeller 

 11.00 Bedriftsbesøk IFE Kjeller 

 ca 12.30 Programmet avsluttes 

 

 

 

 
Påmelding  til NGLF Årsmøte 2004:         OBS!!!    FRIST ved overnatting 23.04 2004 
ellers frist 3. mai for dagbesøkende til konferansen og bedriftsbesøkene. 
Priser: Alle arrangementer inkl. hotell, lunsj, middag og frokost kr 3.300,-. Pris uten overnatting og 
frokost: kr 2.200,-. Medlemsrabatt kr 500,-. 
 

Deltager navn:________________________________________________________ 

Firma:_______________________________________Tlf.nr.___________________ 

 konferanse med overnatting                uten overnatting inkl. lunsj og middag 
 
Vil delta på bedriftsbesøk:  LFK           IFE 
 
Påmelding til: post@nglf.no – faks: 22683839 eller: NGLF, Svingen 10b, 0196 OSLO 
 
 


