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Referat fra Årsmøtet i NMLF 26.10.12
Årets landsmøte var lagt til Rica Havna Hotell på Tjøme hvor 44 deltagere var samlet til foredrag,
generalforsamling og hyggelig samvær som ble avsluttet med festmiddag på fredag kveld.
Det var denne gang i alt 8 foredragsholdere som vartet opp med følgende varierte og spennende
program :
1. Michael Sommer, Rhodia Coatis: Augeo SL 191, the new sustainable
solvent that allows performance and competitiveness
2. Sabine Scharf, Fraunhofer IFAM: Self healing Coatings
3. Luc Driessen, Chromaflo: High Throughput Experimentation for the development of
colorants and color system solutions
4. Daniel Lenhart, Merck: The colors of future, Interview with Filip Roscam
5. Simon Bussell, Sibelco Specialty Minerals: A Norwegian Industrial Adventure in the late
50-ties at the 70th Latitude
6. Simon Bussell, Sibelco Specialty Minerals: The use of nepheline syenite fillers to
improve the weathering resistance of exterior paints and coatings
7. Matthias Mikkelsen, Photocat AS: Photocatalytic materials in the construction industry
8. Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret: For godt til å være sunt ……

Umiddelbart etter møtet ble det avholdt generalforsamling med valg.
Møteinnkallingen ble godkjent uten kommentarer.
Leder Anette Nordskog refererte årsberetningen 2011 - 2012 hvor blant annet de 5 avholdte
medlemsmøter ble nevnt :
September 2011 : Årsmøtet 23.09.2011 i Oslo - 45 deltagere
Desember 2011 : Julemedlemsmøte i Sandefjord 08.12.2011 på Magasinet Cafe - 22 deltagere
Desember 2011 : Julemedlemsmøte i Bergen 09.12.2011
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Mars 2012 : Vårmøte på Magasinet i Sandefjord 15.03.2012 med foredrag fra John Hoen,
Corrosion Control, som fortalte om inspeksjon, nye testmetoder og instrumenter innen korrosjons
kontroll.
Deretter ble det vinsmaking– Tema: Italienske viner – 17 deltagere (Det antas at åpningen av
Jotuns nye fabrikk dagen etter møtet var årsaken til det unormalt lave deltagerantall på vinkvelden).
Mai 2012 : Bedriftsbesøk 22.05.2012 hos Hydro Coil Coating i Holmestrand

-10 deltagere

Regnskap for perioden 2011 – 2012 og foreløpig budsjett for 2012 - 2013 ble gjennomgått av
kasserer Benedicte Riise Sørensen og deretter godkjent. Årsregnskapet viser et underskudd på kr.
22.454 som er i henhold til det budsjetterte for perioden. Også for kommende periode er det
budsjettert med et lite underskudd.
Styret i foreningen ble fra salen oppfordret til å arbeide videre med å få flere deltager til å stille på
medlemsmøtene. Et forslag var at styret sender et brev til medlemmenes arbeidsgivere der
viktigheten av foreningens arbeide for norsk malingmiljø understrekes. Det kom også forslag om å
distribuere foredragene fra våre møter til alle medlemmer.
NMLFs styre pr. 15. september 2012:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:

Anette Nordskog (på valg)
Øivind Gundersen (på valg)
Benedicte Riise Sørensen (1 år igjen)
Per Thomas Gustavsen (1 år igjen)
Edvard Dæhlen (på valg)

Kontaktperson Vestlandet : Merethe Selle
Revisor : Ingvald Sevaldson
Anette stilte til gjenvalg som leder og ble valgt med akklamasjon. Edvard stilte også til gjenvalg og
ble valgt med akklamasjon. For Øivind, som ikke ønsket gjenvalg som sekretær var nytt
styremedlem Ketil Veidel foreslått. Han ble valgt med akklamasjon og samtidig ønsket velkommen i
styret.
Revisor Ingvald Sevaldson har sagt ja til å fortsette som revisor i den nye styreperioden.
Årsmøtet ble avsluttet med 3 retters middag og kaffe avec. Årets toastmaster var Per Kristian
Aagård som både viste sine gode evner som entertainer og ledet gjestene med stødig hånd
gjennom meny og sanger.
Musikkinnslaget var det også i år foreningens egen Helge Wilhelmsen og hans tomanns band Fair
Play som sto for. Dette ble igjen en stor suksess der både foreningens medlemmer og andre gjester
ved hotellet benyttet anledningen til en tur på dansegulvet.
Styret i NMLF takker alle sponsorer for solid støtte til årsmøtet.
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