
MEDLEMSFORDELER 
•  Energiteknikk med 9-10 utgivelser i året
•  SINTEF Energis blad Xergi 2-4 ganger i året
•  Redusert deltageravgift på kurs og konferanser
•  Møter, ekskursjoner og bedriftsbesøk i de lokale gruppene.
•  Stor vekt på sosialt samvær
•  De fleste arbeidsgivere dekker kontingenten
•  Lokalt og nasjonalt kontaktnett
•  Introduksjonspris for studenter og halv kontingent 
    opp til 30 års alder og for pensjonister

Ta gjerne kontakt med sekretariatet eller aktuell gruppe
•  Oslo  •  Skiensfjorden  •  Agder  •  Rogaland  •  Bergen  •  Trondheim

Fag og hygge i fin forening!

6 grupper rundt i landet

Både fag og sosialt samvær

Se www.n-e-f.no for alle informasjoner 
og direkte innmelding!

Der unge ingeniører bygger nettverk

Faglige
NEF-konferanser 

hvert år

Velkommen som medlem!

Kom med i det gode selskap!

Eier fagbladet Energiteknikk

De fleste arbeidsgivere
dekker ansattes kontingent

Attraktive firmamedlemskap

Halv kontingent for 
junior (opp til 30 år) -  
og seniormedlemmer 

(pensjonister)

Spesielt billig for 
studenter Årlige ærespriser til studenter ved 

både NTNU og høgskoler  

Åpen for alle med interesse for faget

Der fagfolk innen elkraft møtes! 
Ingen fagforening

– men faglige tema 
kombinert med hyggelig 

sosialt samvær.

Nettverk for elkraft

Postboks 7184 Majorstuen  –  0307 OSLO
Telefon: 911 04 077  –  E-post: n-e-f@online.no



HVEM ER VI?
NEF er en landsomfattende forening som 
samler fagfolkene innen elkraftteknikk 
og tilstøtende fagområder. Vi interesserer 
oss for energikilder for omforming til 
elektrisitet, kraftgenerering, overføring 
og distribusjon, sluttbruk og elektrisk 
installasjon. Tilhørende kontroll- og 
styresystemer hører naturlig også med. Vi 
har faglig tilknytning, men sosialt samvær 
spiller også en stor rolle i våre aktiviteter. 
 
Foreningen er organisert i 6 lokale 
grupper, et nasjonalt fellesstyre og et 
generalsekretariat. 

Den største aktiviteten foregår i de 
lokale gruppene som finnes i Oslo, 
Skiensfjorden, Kristiansand, Stavanger, 
Bergen og Trondheim. Disse gruppene har 
møtevirksomhet med basis i det faglige 
og faglig sosiale. NEF er derfor det beste 
faglige kontaktnett for personell innen 
elforsyning og elektromiljøene i industri, 
offshore, offentlige etater og forskning. 

De lokale gruppene velger også temaer 
ut fra det lokale miljøs særegenhet 
og tradisjoner. Det er et bredt spekter 
av emner som behandles i løpet av et 
år. I tillegg arrangeres det nasjonale 
fagkonferanser (NEF-konferanser). Disse 
konferansene behandler emner som er av 
landsomfattende interesse. 

Norsk Elektroteknisk Forening eier 
fagtidsskriftet Energiteknikk (tidligere  

 

Elektro) som utgis av samarbeidspartneren 
ElektroMedia AS. Bladet har et opplag på 
rundt 6000 eksemplarer og kommer med 
9-10 utgaver i året. Energiteknikk er vel 
etablert og akseptert som det ledende 
fagtidsskriftet for foreningens fagområder. 

NEF samarbeider med andre organisasjoner 
om møter og konferanser når det er 
hensiktsmessig for å utnytte felles ressurser 
best mulig. 

Gjennom sine medlemmer og sitt 
kontaktnett har foreningen adgang til 
førstehåndsinformasjon om utviklingen 
innen fagfeltet og kan påvirke denne. 

LITT OM NEFs HISTORIE
Norsk Elektroteknisk Forening ble stiftet 
i Oslo 13. mai 1918 av professor Jens 
Bache Wiig, direktør Carsten Bruun og 
kraftverksdirektør Johan Collett Holst. 
Tidligere var det dannet en lokal forening i 
Trondheim i 1911. Foreningen ble allerede 
fra stiftelsen organisert for landsomfattende 

virksomhet. I 1921 ble lovene endret 
for å kunne danne geografiske grupper. 
Trondheim gruppe hadde hele tiden 
eksistert uformelt og regner sin dannelse 
fra 1911. Bergen gruppe ble dannet i 1921. 
De andre gruppene er dannet etter hvert 
som behovet har meldt seg; Skiensfjorden 
gruppe i 1950, Kristiansand gruppe (som 
senere har skiftet navn til Agder) i 1960, 
og Rogaland gruppe i 1976. Aktivitetene 
i Oslo-området ble lenge drevet fra 
generalsekretariatet i Oslo.  
 

I 1981 ble foreningen omorganisert til en 
desentralisert organisasjon og Oslo gruppe 
ble opprettet. Østfold gruppe ble dannet 
i 1983, men ble senere innlemmet i Oslo 
gruppe. 
 
 
MEDLEMSKAP  
Vi har flest sivilingeniører og ingeniører 
som medlemmer, men har i dag ingen 
krav til utdannelse. Alle med interesse 
for faget er velkomne til å melde seg 
inn. Innmelding skjer enklest direkte fra 
hjemmesiden www.n-e-f.no . Der finner du 
også kontingentsatsene. Studenter ønskes 
velkommen med en spesielt lav kontingent, 
opp til 30 år er en juniormedlem 
med halv kontingent og pensjonister 
slipper også med halv kontingent som 
seniormedlemmer. Bedrifter ser fordeler 
med å ha medarbeidere som er medlem 
i NEF siden det gir dem tilgang til et 
stort faglig og sosialt nettverk innen sitt 
fagområde.

FIRMAMEDLEMSKAP
Nylig innførte vi et svært rimelig 
firmamedlemskap som bør være 
attraktivt for bedrifter med tilknytning 
til, eller engasjement, i energibransjen. 
Se hjemmesiden www.n-e-f.no for 
informasjoner og direkte innmelding. 
 

ENERGITEKNIKK 
Medlemsbladet vårt er Energiteknikk. Det 
ble etablert som Norsk Telegraftidende 
i 1888, het Elektroteknisk Tidsskrift, ETT 
fra 1900 og senere Elektro i mange år 
før det nylig fikk sitt nåværende navn. 
Bladet har nå en sterk posisjon i markedet, 
blir satt stor pris på for sin friske kritiske 
journalistikk og er kjent som fagbladet 
for energibransjen. NEF er formell eier 
av bladet, men utgivelsen er satt bort til 
ElektroMedia AS. Det selskapet var vi med 
på å etablere, men har ikke lenger aksjer.   
 

KONFERANSER OG KURS 
Hvert år arrangeres det en nasjonale 
konferanse med et aktuelt tema (NEF-
konferanse, tidligere kjent som Elektroteknisk 
Landsmøte) og i tillegg står de enkelte 
gruppene for en rekke faglige arrangementer.
 

NEF-PRISER 
Hvert år deler foreningen ut hederspriser 
bestående av bankremisse og diplom til 
beste elkraftstudent ved NTNU og utvalgte 
høgskoler.

Kort om Norsk Elektroteknisk ForeningKort om
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38.000 lesere

Antallet alvorlige feil går ned, men fortsatt avdekker tilsynet alt for mange 

avvik som nettselskapene burde ha oppdaget selv. – Det slurves for

mye i egenkontrollen av anleggene, mener DSB.Temasider 29-39
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Med sine 5,7 TWh i året,
er aluminiumverket på Sunndalsøra landet desidert

største strømforbruker. Her mates ovnene med likestrøm på hele
314 tusen ampere.  Sidene 16–17
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Olje- og energidepartementet er misfornøyd med at NVE nok en 

gang har utsatt innføringen av AMS og ber om raskere fremdrift. 

Men direktoratet står fast på 2018 som den nye fristen.

Sidene 12–15
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