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Full pakke!

Fo
to

: ©
V

is
it 

Tr
om

sø
-R

eg
io

n



Velkommen til neSos årsmøte!

Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013 i Tromsø.   
Årets årsmøte arrangerer vi i forbindelse med NNBA 2013. NESO 
ønsker å gi våre medlemmer «Full pakke»! 

nnBA 2013 -  den tøffeste og største Bygg- og Anleggsmessen i nord
   
NESO og MEF har sammen arrangert messen 3 ganger tidligere i 
2004, 2007 og 2010, den er godt innarbeid og messen er full med ca. 
190 stander. Målsettingen for messen er å samle beslutningstakere i 
bransjen for et konstruktivt og nyttig møte med aktuelle leverandører.  
Vi har i år også lagt vekt på rekruttering i bygg- og anleggsbransjen 
med egen rekrutteringsdag, Nordnorsk mesterskap for lærlinger i 
Byggfag 2013 samt at Nord-Norges beste bygg- eller anleggsprosjekt 
kåres.

I tillegg til selve årsmøtet kan vi love heftige messeopplevelser med 
de tøffeste aktørene i bransjen.   Få også med deg vårt spennende 
sosiale program med Rorbuaften og Festmiddag sammen med øvrige 
påmeldte fra messen. Her finnes gode muligheter til å knytte viktige 
kontakter og nyttige relasjoner. Følg med for nyheter og oppdatert 
utstillerliste på www.nnba.no.     

Med vennlig hilsen

Ruben Jensen
adm. direktør NESO
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12:00 åpning AV nordnorSk Bygg- og AnleggSmeSSe 2013

12:30 FAglig progrAm i tromSøhAllen 

20:00 rorBuAFten
Fredags kveld inviterer vi til Rorbuaften med musikk og mat på «Rorbua» i 
Tromsø  (Utstillere og besøkende på NNBA 2013 inviteres også til å delta).

Fredag i prøveområdet:
Doosan Bobcat AS:  Demokjøring Bobcat
RC: Demokjøring anleggsmodeller
Byggmakker: Helikopter

Fredag 14. juni – NNBA 2013

Lørdag 15. juni – NNBA 2013
10:00 meSSen åpner

10:00 – 13:00 nordnorSk meSterSkAp For lærlinger i ByggFAg
Fylkesvinnerne fra Nordland, Troms og Finnmark skal konkurrere i  
«Praktiske oppgaver og evalueres av egne fagdommere.»

11:30 – 13:30 neSoS årSmøte – Se nærmere beskrivelse på neste side.

13:30 nord-norgeS BeSte Bygg- og AnleggSproSjekt
Presentasjon av nominerte prosjekter.

14:30 – 15:30 nordnorSk meSterSkAp For lærlinger i ByggFAg
Teorikonkurranse i plenum. Resultatene fra praktisk oppgave legges  
sammen med teorioppgavene og vi kårer vinneren i plenum med den gjeve 
tittelen «Nordnorsk mester for lærlinger i byggfag».

16:00 motiVASjonSForredAg AV Spennende ForedrAgSholder!

20:00 FeStmiddAg i tromSøhAllen
Arrangeres på Radisson Blu med spennende underholdning, prisutdelinger 
og festmat med drikke. (Utstillere og besøkende på NNBA 2013 inviteres 
også til å delta).

lørdag i prøveområdet:
Doosan Bobcat AS:  Demokjøring Bobcat
RC: Demokjøring anleggsmodeller
Byggmakker: Helikopter

Søndag 16. juni – NNBA 2013
12:00 meSSen åpner

(messen stenger kl. 1600)

Søndag i prøveområdet:
Doosan Bobcat AS:  Demokjøring Bobcat

RC: Demokjøring anleggsmodeller

Byggmakker: Helikopter



Lørdag 15. juni – NESOs årsmøte
11:30 åpningShilSen V/ Styreleder Arild øStgård

Presentasjon av deltakere og praktisk informasjon v/ adm.dir. Ruben Jensen

1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av sekretær
4. Valg av to personer til signering av protokoll
5. Opptelling av antall stemmeberettigede
6. Styrets beretning for virksomheten 
7. Revidert regnskap og revisorberetning
8. Eventuelle vedtektsendringer
9. Valg av:
•	 Styremedlemmer og varamedlemmer
•	 Styreleder
•	 Valgkomité
•	 Revisor

13:15 AVSlutning, Velkommen til neSte neSo-møte!
krakow i polen 3.- 6. oktober

praktiske og faktiske opplysninger 

årsmøtet avholdes i tromsøhallen 
Tromsøhallen ligger i tilknytning til NNBAs messeområde. Her vil årsmøte avholdes, og det er 
også her de øvrige faglige innslagene vil foregå. Buss går fra byen.

din rett og mulighet til å påvirke!
Medlemmer har rett til å møte på årsmøtet. Hver medlemsbedrift har på årsmøtet 1 stemme. Vi 
oppfordrer alle våre medlemmer til å delta på NESOs årsmøte, det er her dere i størst grad kan 
påvirke organisasjonen!

Fri inngang til nordnorsk Bygg- og Anleggsmesse 2013
Alle ansatte i NESO-bedrifter har fri inngang til messa, ta kontakt ved behov for billetter.

gratis messebuss
Våre messebusser tilbyr gratis skyss mellom sentrum og messeområdet i hele messeperioden.

messens åpningstider:

Fredag  12:00 – 18:00

Lørdag  10:00 – 18:00

Søndag  12:00 – 16:00



rekrutteringstiltak
En samlet bygg- og anleggsbransje i Nord-Norge inviterer ca. 500 utvalgte 9. og 10. klassinger i 
Tromsø til en storslått rekrutteringsdag. 
Bygg- og anlegg sliter med å rekruttere nok ungdom til de yrkesgruppene vi trenger fremover. 
Kurven er fortsatt nedadgående med tanke på søknad til denne retningen.
NESO og MEF er arrangører for rekrutteringsdagen 14. juni og ønsker å gi denne gruppen 
informasjon om karrieremuligheter i vår bransje.

Deltakende skoler:  Langnes skole, Kroken skole, Tromstun skole, Sommerlyst skole.

konkurranser og prisutdeling

nord-norges beste bygg- eller anleggsprosjekt

NESO og MEF Region Nord arrangerer i fellesskap en bygg- og 
anleggskonkurranse for Nord-Norge. Det skal kåres to vinnere:

•	 en for beste byggeprosjekt
•	 en for beste anleggsprosjekt

Prisen deles ut lørdag 15. juni i forbindelse med Festmiddagen 
på Radisson Blu. 

Beste lærling i nord

Finaler i Nordnorsk mesterskap for lærlinger i byggfag samt 
Nordnorsk landsfinale i anleggsmaskinførerfaget for lærlinger 
OKAB går av stabelen under NNBA 2013. Lærlingene skal 
konkurrere i «praktisk» og teoretisk prøve.
Flotte premier tildeles vinnerne i begge fag i tillegg til NNM 
tittel. 

Petter Dass museet, EntrepreTOR 
fikk NESOs pris for «Årets nordnorske 
bygg 2010». 

John Ailo Eira  fra Peab Bjørn Bygg AS 
under konkurransen i 2012.
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Neste NESO – møte:
Krakow, Polen 03.–06. oktober 2013

Høstmøtet er planlagt til utlandet. Her blir dagene fylt av faglig program, kultur, historie og mattradisjon. 
Besøk i Auschwitz, Wieliczka Salt Mine og sightseeing i Krakow by er noe av det som planlegges. 

Program og påmelding begynner i disse dager, og her er det viktig at påmelding kommer kjapt både på grunn 
av at vi skal til utlandet, men også for at det er mye som skjer i Krakow denne helgen.

Flybilletter bestilles av hver medlemsbedrift. Hotell- og andre bestillinger gjøres gjennom NESO.

Vi gjør oppmerksom på program start og slutt fordi flybilletter bør bestilles så snart som mulig!

Programmet starter med felles middag kl. 20:00 torsdag 03.oktober (faglig program starter fredag 04. 
oktober kl. 09:00) og avsluttes med festmiddag kl. 20:00 på lørdag 5. oktober.


