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Årsmøte 7. november 2017 
14 medlemsbedrifter pluss NTNU var representert på årsmøtet. Årsberetning og regnskap for 2016 ble godkjent. Tom Baade-
Mathiesen, Norconsult og styreleder Berit Laanke orienterte henholdsvis om anbefalingene fra reorganiseringsprosjektet i 
tilknytning til fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag og om styrets prioriteringer med 
utgangspunkt i disse. Det var lagt fram forslag til nye vedtekter på bakgrunn av styrets behandling av anbefalingene fra 
reorganiseringsprosjektet. Disse ble enstemmig vedtatt med noen justeringer. Vedtektene vil bli lagt ut på hjemmesiden til 
Næringslivsringen: http://www.naringslivsringen.no/. Det foreslåtte budsjettet for 2018 ble vedtatt. Styremedlemmene som var på 
valg ble gjenvalgt. Styret har følgende sammensetning: 
Berit Laanke, SINTEF Byggforsk, styreleder   På valg i 2018  
Siri Hustad, Statens vegvesen    På valg i 2019 
Lars Erik Hauer, Cowi AS                 På valg i 2019 
Pål Egil Rønn, AF Gruppen AS                På valg i 2018   
Tanja Halonen Dugstad, Statsbygg                På valg i 2018 
Hege Skårbekk Dammerud, Veidekke Entreprenør AS  På valg i 2018 
Studieprogramleder Tore Hoven, IVT-fakultetet, NTNU 
Instituttleder Karl Vincent Høiseth, institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU 
Instituttleder Carl  Christian Thodesen, institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU 
Terje Tvedt, NTNU Ålesund 
Robert Mortensen, NTNU Kalvskinnet 
Jan Steinar Egenes, NTNU Gjøvik 
Student Kristoffer Torbjørnsen, NTNU master 
Student Bjørn Bilstad Johannesen, NTNU bachelor 
_____________________________________________________________________________________________ 
Samling på Kringler Gård 12. februar 2018 

De siste årene har Næringslivsringen invitert til strategisamling på Hell i februar. I 2018 flytter vi dette til Kringler 
Gård ved Gardermoen. Datoen er 12. februar. Vi anbefaler at du reserverer datoen i kalenderen din. Årets 
samling vil handle om framtidens nye fag på byggstudiet som skal bidra til at studiet er framtidsrettet og ivaretar 
endringene i samfunnet og i byggbransjen.  Vi kommer vi tilbake med flere detaljer etter hvert. 

______________________________________________________________________________________________ 
Bygg- og miljødagen 7. november 2017 
Nytt i år var at vi hadde invitert bachelorstudenter fra Gjøvik, Ålesund og Kalvskinnet. Studentene på Kalvskinnet inviterte de 

tilreisende på et arrangement med Sweco mandag kveld. Bygg- og miljødagen ble en flott 
møteplass for det flotte byggmiljøet som har utviklet seg ved NTNU. Auditoriet R1 tar 
nærmere 500 deltakere og her var det tilnærmet fullt under alle foredragene. I tillegg myldret 
det ute på de ulike standplassene. Studentene vil nå i ettertid gjøre en evaluering både 
blant bedriftene som deltok og studentene. Vi oppfordrer alle til å delta i tilbakemeldingen. 
Dette er viktig for de kommende arrangementene.  
 
Tema for årets foredrag var digitalisering og litt om campus, se bildet. I tillegg ble følgende 
hedret: 
Beste master: Fredrik Slapø 
Beste vegmaster: Carmen Elise Dybsjord 
Beste jernbanemaster: Marie Rekve 
Nyskapingsprisen: Nina Eklo Kjesbu 
Norconsultprisen til beste pedagog: Klaartje de Weerdt, institutt for 
konstruksjonsteknikk, se bilde til høyre.        Foto: Julie Gloppe Solum 

______________________________________________________________________________________________  
Topplederforum 6. november 2017 

Hvert år i forbindelse med Bygg- og miljødagen inviterer dekanus ved fakultetet for ingeniørvitenskap, 
toppledere i de mest aktive medlemsbedriftene til Næringslivsringen, til samling for å diskutere aktuelle 
problemstillinger i skjæringspunktet mellom utdanning og næringsliv. I år var det en nyvalgt dekan, Olav 
Bolland, som kunne ønske velkommen til 23 deltakere. Det ble orientert om de siste prosessene i 
kjølvannet av fusjonen og videre om de ambisjoner NTNU har, særlig innen det digitale skiftet som nå 
gjør sitt inntog på så mange områder. I den forbindelse ble det signert en samarbeidsavtale mellom 
NTNU og Digitalt vegkart, se bilde med Jon Sandnes, BNL og Olav Bolland, NTNU.  

Foto: Lillian Fjerdingen 

______________________________________________________________________________________________ 
Næringslivsringen får nytt telefonnummer! 
NTNU går bort fra fasttelefon. Næringslivsringen skal bestille egen mobiltelefon for sin virksomhet. Informasjon om nytt 
telefonnummer kommer så snart dette er på plass. 
______________________________________________________________________________________________ 


