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Til NfNs medlemmer!           
 
  
Invitasjon til spennende Temamøte og NfNs Årsmøte, 14. mars 2019 
 
Endelig, gjennomføres NfNs årsmøte, også i år med et spennende og tidsaktuelt temamøte. 
Handelshøyskolen BI inviterer – kom og hør hva BI gjør og planlegger for å bidra til en mer 
bærekraftig fremtid. 
 
Nye undersøkelser viser at unge mennesker og de framtidige premissgiverne våre, i stor grad, er 
opptatt av miljø- og klimaspørsmål. Handelshøyskolen BI har i sin nye strategi valgt bærekraftig 
utvikling som en av sine tre grunnpilarer, blant annet etter sterkt påtrykk fra studentene. Et av 
deres hovedmål er å bidra til og legge til rette for et bedre miljø og klima.  
Hva betyr det for de som forvalter BIs eiendomsmasse og hvordan fokuserer og jobber de for å få 
mer bærekraftige bygninger på sine campuser? BI inviterer til temamøte – kom og hør hva BI gjør 
og planlegger for å bidra til en mer bærekraftig fremtid. 
 
Temamøte og NfNs Årsmøte 2019 avholdes:  
 
Tid:   Torsdag 14. mars 2019, kl. 12-16 
Sted:   Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, 0484 Oslo 

 
Vertskap:  Handelshøyskolen BI ved Wenche Dahl, Direktør - Facility 

 
Fremmøte i resepsjon i 1. etasje for registrering,  
Lett servering. 
 

PROGRAM: 

12.00- 14.00 Temamøte 

-‐ Velkommen til Handelshøyskolen BI – Campus Oslo v/Wenche Dahl 

- Kort informasjon om BI og organiseringen av FM hos BI 

-‐ Bærekraftige campuser – hvordan tilpasser BI seg til FNs bærekraftmål  
– v/Wenche Dahl 

 
-‐ Interiørkonsepters rolle i forhold til funksjon og miljøvennlige campuser 

ny campus Trondheim og pågående prosjekt i Stavanger  
– v/Bent Kjetil Lærum, Sjef for Service 

  
 Kaffepause 

14.00-16.00 NfN Årsmøte, v/Trond Smogeli, NfN Styreleder 

Påmelding til kirstenfayejordan@gmail.com innen 07.03.2019. 
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   DAGSORDEN OG SAKLISTE – NfNs ÅRSMØTE 2019 
 

                
Sak nr 
 

                          Sak                    Merknad 

1 - 19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 

 

2 - 19 Valg av møteleder og referent 
 

 

3 - 19 Valg av to representanter til å undertegne 
protokollen sammen med møteleder 
 

 

4 - 19 Styrets Årsberetning 2018 
 
 

Sendes til hovedmedlemmene og 
deltagerne før møtet. 

5 - 19 Regnskap for 2018 
Revisors beretning 
 
 
 
Forslag til budsjett 2019 
- Handlingsplan 2019 

 

Regnskap og budsjettforslag sendes til 
hovedmedlemmene og deltagerne før 
møtet. 
Revisors beretning foreligger på møtet. 
 
 

6 - 19 Valg av styremedlemmer og revisor Valgkomiteens innstilling sendes til 
hovedmedlemmene og deltagerne før 
møtet. 
 

7 - 19 Valg av valgkomité 
 

Forslag på møtet. 

 
           
          Revisor, Årsregnskapet 2018: 
          Tor Smith Salvesen, Akershus Universitetssykehus 
 
          
          Valgkomité for 2019: 
          Atle Alvestad, Equinor 
          Audun Helgeland, Schlumberger 
          Jan Fredrik Wright, Bane NOR Eiendom  
   

   

    
 
 


