
       
  Trondheim Gruppe 

 

Norsk Elektroteknisk Forening 
Trondheim gruppe 

 

inviterer sine medlemmer til 
 

Julemøte 
 

fredag 7. desember 2018 kl. 18.30 (merk tiden) 
på 

Thon Hotel Prinsen, Kongens gt. 30, Trondheim 
 

Saker: 
 

 Medlemsmøte  
o Orientering om aktuelle saker 
o Eventuelt 

 Kåseri: Stikk til energibransjen med Jørn Engberg. 
 
Klarer vi å se oss selv i perspektiv? 
Jørn Engberg har etter mange år i bransjen prøvd å ta steget ut fra egen hverdag og 
se energibransjen i et større perspektiv. Hvem er vi? Hvordan jobber vi? Hvordan blir 
vi oppfattet? 
Energibransjen har i mange år vært et velsmurt maskineri som har levert jevnt og 
trutt. Nå blir vi utfordret med nye aktører, ny teknologi og ny kompetanse. Hvordan 
takler vi dette og hvilke grep må vi ta? 
Jørn Engberg jobber i NTE IKT, og har bakgrunn fra blant annet Tieto, Powel og 
Forsvaret. Jørn er en aktiv deltager i samfunnsdebatten, både gjennom kronikker i 
avisen, egen blogg og andre sosiale medier. Jørn vil holde et innlegg på julemøtet 
hvor han deler noen av sine refleksjoner rundt energibransjens framtid og hvilke grep 
man bør ta for ikke å bli utdatert før man rekker å si «transformator». 
 
Deretter blir det tradisjonell julemøtemiddag med lutefisk, og ribbe som alternativ.  
 
Egenandel for ordinære medlemmer som deltar på middagen er kr 450,-. 
Studentmedlemmer betaler halv pris, dvs kr 225,-. 
I prisen inngår foredrag, sherry, to runder matservering med god drikke til, og 
kaffe. 
 
NB! Bindende påmelding til middagen må gjøres senest innen fredag 30. 
november. 
 
Påmelding og betaling gjøres via nettsiden ”Deltager.no” ved å bruke linken: 

https://www.deltager.no/julemote2018 

 
Her vil du få mulighet til å krysse av om du er medlem eller studentmedlem samt om 
du ønsker ribbe i stedet for lutefisk. 
 
Vi oppfordrer alle om å markedsføre medlemsmøtene internt i egen bedrift! 
 
 

Vennlig hilsen 
Styret i NEF Trondheim gruppe 

https://www.deltager.no/julemote2018

