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Velkommen til NESOs årsmøte!

Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs  
29. årsmøte som denne gang blir i Lofotens hovedstad – Svolvær.   
Her har NESO sin administrasjon og byen er vel mest kjent for  
«Svolværgeita», det trivelige havnemiljøet og den spektakulære 
naturen.  Hovednæringene er mekanisk industri, sjømat og turisme. 

Årets program inneholder en rekke tema som vi håper vil fange  
din interesse. Vi mener vi kan tilby mange spennende faglige tema, 
nyheter fra leverandører og samarbeidspartnere, flott opplevelses-
middag, topp underholdning og et hyggelig møte med kollegaer  
fra bransjen.  

NESO er blitt 29 år og er en stor organisasjon og talerør for bygge-
bransjen i nord.  Våre 110 medlemsbedrifter omsetter for over  
8,2 milliarder og har mer enn 3 500 medarbeidere. Denne positive 
utviklingen er et resultat av et aktivt engasjement fra våre medlem-
mer og bransjen for øvrig.   Vi håper derfor du vil benytte denne  
anledningen til å oppleve Lofoten og til nyttig/hyggelig lag med 
kollegaer fra hele landsdelen! 

Med vennlig hilsen

Ruben Jensen
adm. direktør NESO



Seminar | Tirsdag 19. mai
11:00 – 12:00 LUNSJ

12:00 – 17:00 SEMINAR 
Tema: «Økonomistyring i byggeprosjekt»
Foredragsholder: Leif Plener

Mer info lenger bak i programmet.

18:30 RIB-TUR TIL HENNINGSVÆR (SAUØYA)  M/ MIDDAG
«Foredrag» av Lofotpils med noen smaksprøver.

Meny: Hjemmelaget hamburger m/stekte poteter

Buss tilbake.

Onsdag 20. mai

08:30 – 11:00 NORDNORSK MESTERSKAP FOR LÆRLINGER I BYGGFAG :  
PRAKTISKE OPPGAVER
Blir gjennomført på Svolvær torg, rett utenfor Thon-hotellet.

08:30 OPPLEVELSE 
Ut på Lofothavet i sjarker for å fiske vår egen lunsj. 

Alternativ til de som ikke blir med i båt, se:  «Ting å gjøre i Svolvær», siste side.

11:00 – 12:00 LUNSJ
Lunsjen blir laget i restauranten på Thon. Fisken som er fisket blir sløyd og 
klargjort for gryter og kokt i restauranten. De som bare vil ha fisk med smør 
og flatbrød eller fiskesuppe med godt brød, får det.

12:00 ÅPNING
• Åpningshilsen
• Presentasjon av deltakere og program
Møte i 10. et. Thon. 

12:30 – 13:30 NORDNORSK MESTERSKAP FOR LÆRLINGER I BYGGFAG :  
TEORETISKE OPPGAVER – SLUTTFINALE!
Kåring av årets beste lærlinger!

13:30 – 13:45 KAFFE (1. et.)

13:50 – 16:00 SOSIAL DUMPING OG ANNEN USERIØS VIRKSOMHET – HVA GJØRES?
Vi har invitert Arbeidstilsynet og Fellesforbundet til fremlegg og debatt.

16:00 – 18:00 MINIMESSE (blir satt opp i 1. et. foaje etter lunsj)

Registreringsskjema for messedeltakelse med premier fra leverandører.
Utdeling under middag.
Servering av fingermat for å temme sultne mager.

20:00 OPPLEVELSESMIDDAG
Opplevelsesbankett – «den store, lille reisen». Det blir flott oppdekking 
med hvite duker i Svolvær Kulturhus, samt toastmaster og underholdning/
opplevelser underveis. Vi kan forvente oss en opplevelse for alle sanser!



Torsdag 21. mai 
09:00 – 10:30 ÅRSMØTE

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. Forslag til vedtektsendringer
9. Eventuelt innmeldte saker
10. Valg av:

• Styreleder
• Styremedlemmer og varamedlemmer
• Revisor
• Valgkomité

Møte i 10. et. Thon.      

10:30 – 10:45 KAFFE

10:50 – 12:00 JURIDISK TEMA: «KONTRAHERING OG STYRING AV 
UNDERLEVERANDØRER I BYGG OG ANLEGGSPROSJEKTER»
V/NESOs advokater

12:00 – 13:00 LUNSJ

13:00 – 14:00 NYTT FRA NESO
Blant annet:

• Kompetanse 
– Nytt mellomledertilbud

• Trygg Trafikk
• Innkjøp 

– Virke – ressursbørs

14:00 – 14:45 STÅLELEMENTER PÅ BYGGEPLASS 
Reglene er skjerpet, hva kan du gjøre selv?

Norsk Stål – v/Per Olaf Ellinger

14:45 – 15:00 KAFFE + FRUKT/KAKER

15:00 – 16:00 MOTIVASJONSFOREDRAG
Ved Odd-Bjørn Hjelmeset. Mer info på neste side.

16:00 AVSLUTNING MED INFORMASJON OM HØSTMØTE TIL DUBLIN!



Foredragsholdere

Odd-Bjørn Hjelmeset – Motivasjonsforedrag 
«Korleis» 
Med sin sjarmerende dialekt og lune humør, treffer Odd-Bjørn 
Hjelmeset oss midt i hjertet. Etter en lang skikarriere blir han 
stående som en av våre største langrennhelter gjennom tidene. 

Odd-Bjørn Hjelmeset er en stayer, en lagspiller og humørspreder.
Hans oppskrift for å lykkes er å spille på lag og gjøre hverandre gode.

«Korleis» tar for seg følgende tema:
• Hva er motivasjon og hva skal til for å bli motivert?
• Andres seier – din glede! Om å unne andre suksess, i langrenns-

sporet, på jobben og privat
• Fellesskap og fokus – slik snur du motgang til medgang, sammen 

med teamet

HURTIGRUTEN
Nordgående er i Svolvær kl. 21:00
Sørgående er i Svolvær kl. 18:30

HURTIGBÅT
Fra Bodø til Svolvær: kl. 17:15
Fra Svolvær til Bodø: kl. 06:30

BIL
Du kan komme til Lofoten også 
i bil, da finner du frem ved å 
bruke E10, vi har kun et krav – 
kjør forsiktig!

FLY
Til Svolvær – Til Evenes – Til Skagen

Det er mange reisetider å velge mellom.  
Vi har opprettet et arrangement på Widerøe 
der dere får 10% rabatt på flyreisen.  
Logg inn på: www.wideroe.no/confwfno og 
skriv inn arrangement kode: NO20154419A

Reisemuligheter

Har du hånda på rattet?

Vi gir deg innføring i hvordan løpende økonomi-
oppfølging av prosjekter gjøres og kommer blant 
annet inn på:

• Praktiske forhold og problemstillinger knyttet til 
prosjektregnskap

• Hvordan gjøre prognoser og periodisering av 
prosjektregnskap

• Hva sier lovverket om regnskap i prosjekter
• Innblikk i nødvendig registreringssystem og rutiner

Sted: Thon hotel Svolvær | 19. mai 2014 | 12:00 – 17:00

Seminar: Økonomistyring i byggeprosjekter

Leif Plener er fast foreleser for økonomi-
tema ved NESOs Prosjektlederskole og 
har bakgrunn blant annet fra VINN i Narvik. 

Plener driver nå eget regnskapsfirma.

Leif Plener
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Nordnorsk mesterskap for lærlinger 
innen byggfag

Synkende søknadstall til byggfagene har ført til at bransjen vår sliter 
med sviktende rekruttering av fagfolk.

NESO driver flere tiltak for å rette på dette og for sjette året på rad 
arrangerer vi «Nordnorsk mesterskap for lærlinger innen byggfag»  
i tilknytning til årsmøtet.

Arrangementet har hvert år fått svært bred og positiv omtale i media.
Deltakerne er fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark og det 
konkurreres i fagene tømring, betong og muring.

Målsettingen med konseptet «Nordnorsk mesterskap for lærlinger 
innen byggfag» er å bidra til positiv markedsføring av bransjen og 
heve statusen for yrkesfagene. Vi oppfordrer alle medlemmer til å 
nominere lærlinger.

Deltakerkriteriene finner du på  www.neso.no

Lofoten Krigsminnemuseum
Museet har Norges største utstilling av uniformer 
og mindre gjenstander fra andre verdenskrig. Du 
finner det midt i sentrum av Svolvær, rett ved 
hurtigrutekaia og Lofoten Kulturhus.

Nordnorsk Kunstnersenter
Årlig vises  6-8 utstillinger i galleri og prosjekt-
rommet i Svolvær. I mai stiller Endre Aalrust og 
Ståle Sørensen ut. Du finner kunstnersenteret på 
torget i Svolvær rett ved inngangen til Thon.

Ut på tur i Svolvær
Vi kan anbefale følgene turløyper:

Linken – med utsikt over hele Svolvær og blått hav så langt øyet kan se. 
(ca. 1 time og 30 minutter)

Moloen – der hvor «fiskerkona» bor. Start ved kaipromenaden på torget 
og gå over Svinøybrua (den store buede). Fortsett på Svinøya hvor du får 
med deg både fiskeindustri, hjeller og moloen  (ca. 1 time og 30 minutter).

Rundt Kongsvannet – gå mot Kabelvåg, ta av ved Esso og følg veien til du 
er i sentrum igjen (ca. 1 time). 

Tiden er beregnet ut fra rask gange. For nærmere informasjon om løyper, 
spør en av NESO-gjengen. Vi vil gjøre oppmerksom på fjellvettregel nr. 2: 
Meld fra hvor du går og nr. 8: Det er ingen skam å snu.

Stine Tømmerbakk

Ting å gjøre i Svolvær


