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 Årsmøtet ble arrangert 26. og 27. mai ved Quality Olavsgård Hotell, Skjetten . Her er de fleste 
deltagerene samlet før avreise til bedriftsbesøkene på Kjeller. Årsberetning , referat fra årsmøtet og 
det nye styret finner du på foreningens hjemmesider: www.nglf.no.  

Overflatedagene 2004. Programmet  for dette arangement er nå klart og sendes 
vedlagt. Temaene som dekkes er dagsaktuelle for svært mange utførende bedrifter og deres 
kunder. Informer dine kunder om muligheten for å holde seg informert om utviklingen - spesielt på 
Cr6 siden. 
NGLF har reservert en del hotellrom på Hotell Europa – disse kan bestilles sammen med 
konferansepåmelding direkte fra NGLF sekretariat innen 15. oktober. Se påmeldingsskjema bak. 
 
Konferansemiddag i maritimt miljø! 
Tirsdag 9. november arrangeres konferansemiddagen, som i år vil ha et maritimt tilsnitt. Vi spiser på Najaden 
Restauranter på Bygdøy (Sjøfartsmuseet). Felles avreise kl 19.00 med båt fra Rådhusutstikker 1 (ved 
Tordenskioldstatuen). Vi får først en aperitif i Malerisamlingen, en sal i selve museet. Her er bilder og montere 
med de reneste kunstverk av båter, i en atmosfære som må oppleves! Middagen inntas i Meglerstuen, 
praktisk talt på bryggekanten. Vi kan friste med buffet, godt drikke, dessert, kaffe og avec i spennende, 
maritime omgivelser. Konferansedeltakere, foredragsholdere og utstillere med ledsagere inviteres til å delta. 
Påmelding via påmeldingsskjema for konferansen. Eller direkte til sekretariatet innen 15. oktober. 

Innhold:  
Referat fra årsmøtet 2004.     
Overflatedagene 2004. 
Bref status  
Miljøfyrtårn.  Første bedrift innen bransjen for godkjenning.  
NGLFs styre med arbeidsfelt 
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 BREF status. 
En ny versjon av dokumentet som skal beskrive den best tilgjengelige teknologien for vår bransje 
ble gjort tilgjengelig i april måned. Link finnes på NGLF hjemmesider. Det var anledning til å uttale 
seg til arbeidskomiteen for dokumentet frem til begynnelsen av juli. Deretter vil doumentet med 
forslag til endringer bli diskutert på et møte i Sevilla siste halvdel av september. Referat fra dette 
møte vil forhåpentligvis bli presentert ved et møte arrangert av CETS den 1. oktober. Morten 
Schjelle vil delta på dette møtet som representant for NGLF. 
 
SFT uttaler at det foreløpige dokument skal gjelde som underlag for kravene som stilles mot 
Galvanobedriftene som faller inn under IPPC forskriften (min 30.000 liter prosessbadvolum inkl. 
beiseprosesser.) Med noen få unntak der det fylkets miljøvernavdeling som håndterer denne saken. 
Det er en del variasjon i det enkelte fylkets tidsplan for denne gjennomføring. NGLF forsøker å følge 
saken tett og vil gjerne ha tilbakemelding fra berørte bedrifter om status i deres fylke og for deres 
bedrift. 

VELO Galvaniske Anlegg AS i Trondheim gjennomgår miljøsertifisering etter 
kravene til Miljøfyrtårn. 

Etter påtrykk fra flere store kunder som arbeider etter ISO 14000 har Velo 
AS i Trondheim gjennomgått en prosess hvor man med det første vil 
sertifisere bedriften etter kravene til Miljøfyrtårn.  
Som pionerbedrift innen bransjen har Velo AS deltatt i utviklingen av 
bransjekravene sammen med konsulenten og NGLF ved styret og Morten 
Schjelle. 

Daglig leder Ove Becker uttaler at han ser dette som en meget god måte å dokumentere at 
bedriften ligger i forkant med sine rutiner for håndtering av produksjonen og hele virksomheten på 
miljøområdet. At man også får en bedre oppmerksomhet fra de ansatte på miljøaspektet og kan 
vise sine nære omgivelser at man driver en bedrift med fokus på miljøsaker er en viktig 
tilleggsbonus ved en sertifisering til Miljøfyrtårnbedrift. 
I løpet av høsten regner bedriften med at den offisielle overrekkelsen av diplomet fra byens ordfører 
finner sted. Diplomet er beviset på at Velo AS er en miljøfyrtårnbedrift. 
 
Mer om miljøfyrtårn finner du på www.miljofyrtarn.no eller via NGLF hjemmesider. 
 

NGLFs styre med arbeidsområder. 
Ved første styremøte den 18. august ble styret konstituert som følger: 

Leder:  Tore Ivar Pedersen  
Nestleder: Tom Gusdal 
Følgende komitéfordeling ble bestemt: 
Fagopplæring: Tom Gusdal – Truls Koch 
Miljø:  Erik Poulsen – Tom Gusdal 
Fagteknisk: Unni Skjølås – Tore Gundersen 
Sosial og reise:  Unni Skjølås – Morten Schjelle 
Redaksjon: Tore Ivar Pedersen 
Til revisor utpekte årsmøtet Terje Johnsen. 
Sekretariat: Ivente Morten Schjelle 
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Påmelding  til Overflatedagene 2004:  
 
(Du kan også melde deg på via TI) 
 
OBS!!!    Vi har reservert noen hotellrum – først til mølla får plass. Siste frist for 
bestilling av hotell er 15. oktober. 
 

Jeg ønsker å delta på Overflatedagene 2004: 

Kryss av 

 Mandag 8.11 serie B - HMS 

 Tirsdag 9.11 serie E/F Galvano/Pulverlakk 

 Tirsdag 9.11 Konferansemiddag 

 Onsdag 10.11 Serie I Galvanoteknikk 

 hotell Europa ca NOK 900,-/enkelrum/døgn fra……/11. Til ……/11 

Priser og betingelser: 1 dag NOK 3 000,- 
2 dager NOK 5 500,- 
3 dager NOK 7 800,- 
Tillegg for konferansemiddag: NOK 725,- 
Påmelding etter 31. oktober medfører NOK 500 tillegg i pris. 
Deltakeravgiften inkluderer lunsj, kaffe, kompendium og besøk på 
utstillingen. Alle priser er eks. mva. 
Påmelding på en foredragsserie innebærer også adgang til de 
øvrige seriene den dagen du er påmeldt - uten ekstra kostnad. 
Påmeldingen er bindende. Ved avbestilling belastes et gebyr på 
10 % av deltakeravgiften. Dersom du avbestiller senere enn 14 
dager før konferansen, belastes et gebyr på 50 %. Ved avbestilling 
senere enn 7 dager før konferansen belastes full avgift. 
Det tas forbehold om endringer i programmet. 
 
 

 

Deltager navn:_______________________________      E-post: ___________________ 

Firma:_______________________________________    Tlf.nr.___________________ 

 
 
Påmelding til: morten@ivente.no – faks: 22683839 eller: NGLF, Svingen 10b, 0196 OSLO 
 
 


