HØSTPROGRAM

FÅ INNSIKT – BLI MED I POLYTEKNISK FORENING!
Visste du at du som medlem i Polyteknisk Forening (PF) har
adgang til alle møtene våre uten ekstra kostnad og at du får
rabatter og andre fordeler til alle våre arrangementer? Er du
student koster det bare 250 kroner i året.

PF er Norges eldste forum for samfunnsdebatt og feirer
165 år i år. Hos oss finner du en møteplass som er
ideologisk og partipolitisk uavhengig. Vi har 18 ulike
faglige nettverk drevet av frivillige du kan velge mellom.

Bedrifter og organisasjoner kan også bli medlem i PF.
Kanskje det er noe for bedriften du jobber i? Bedrifts
medlemskap gir medlemsfordeler til alle ansatte.

Vi håper du får en høst med mye faglig påfyll,
nye nettverk og gode opplevelser. Meld deg inn,
eller verv en venn eller kollega på www.polyteknisk.no.
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BLI EN TRYGG OG GOD DEBATTANT
Ønsker du en ekstra dytt og mer kunnskap om hvordan du
kan kaste deg ut i debatten? Bli med på Debattskolen 2017!
På Debattskolen får du inspirasjon og kunnskap om debatt
både skriftlig og muntlig. Du får også knyttet kontakter på
tvers av fag og aldersgrupper. Kursstart er 14. september.
Plassene fylles fort opp! Ikke gå glipp av muligheten til å
bli en trygg debattant – meld deg på allerede i dag.
For mer informasjon og påmelding, se:
polyteknisk.no/debattskolen
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Programmet er ordnet kronologisk etter dato. Bakerst
i programmet finner du også møtene ordnet etter
hvilket faglig nettverk som arrangerer det enkelte
møtet. Vi håper du finner noe som interesserer deg.



Husk å melde deg på!
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P.S. Møtene i PF Senior er uten påmelding.
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PROGRAM HØST 2017

Påmelding via www.polyteknisk.no der ikke noe
annet er angitt. Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Se www.polyteknisk.no for oppdatert program.

Tema annonseres på polyteknisk.no
14. august, 18.30–21.00. Håndverkeren.

PF JCI INNOVATION

Er vi klare for at roboter forvalter
Statens Pensjonsfond Utland?
16. august.

Verdensledende fondsforvaltere som BlackRock har nå
en uttalt strategi om å øke andelen algoritmehandel
basert på teknologier som Machine Learning. Fra et
avkastningsperspektiv, vil det lønne seg at Oljefondet følger
den samme kursen? Og, er det etisk forsvarlig å legge Norges
fremtidige velferd i hendene til de digitale robotene?
PF HIT Societys middagsmøter er inntil videre
invitasjonsbaserte. Interessenter til nettverket kan ta kontakt
med Henning Anthonsen, henninganthonsen@gmail.com.

PF HIT SOCIETY

9

Halvdagsseminar: Norge i verden etter
det vestlige hegemoniets fall
25. august, 08.15–11.30. Håndverkeren.

Etter den kalde krigens slutt var det en periode nærmest
tatt for gitt at Vesten var verdens ideologiske og politiske
rollemodell og leder. At våre verdier og samfunnsmodeller
var noe de fleste stater og samfunn strebet mot, og som
etter hvert ville kjennetegne størstedelen av verden. Det
kan vi ikke lenger.
Nå preges isteden store deler av Vesten av handlings
lammelse, økonomisk stagnasjon og manglende
fremskritt på områder som er viktig for de fleste ikkevestlige land, slik som politisk stabilitet, sysselsetting og
fattigdomsreduksjon. Vi har heller ikke lenger tilnærmet
monopol som kilde til kapital, og få andre land er direkte
avhengig av et godt forhold til Vesten. Da forsvinner en
motivasjon til å støtte vestlige ideer og interesser i FN og
andre internasjonale fora.
PROGRAM
Del 1: kl. 08.15–09.30: Hvordan ser resten av verden på
hva som skjer i Vesten?
Del 2: kl. 09.30–10.15: Diplomati i endring?
Del 3: kl. 10.30–11.30: Hvordan fremme vestlige verdier nå?

PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI

AUGUST

AUGUST

8

11

Tidenes politireform?
– Nærpolitireform i et historisk perspektiv
4. september, 12.00–14.00. Håndverkeren.

Tema annonseres på polyteknisk.no
4. september, 18.30–21.00. Håndverkeren.

PF JCI INNOVATION

Nærpolitireformen er under implementering. Fra 1. januar
2016 gikk man fra 27 til 12 politidistrikt og nå kutter man
fra 340 til 221 tjenestesteder. Det er hovedsakelig små
lensmannskontorer som blir avviklet og dette har skapt
lokalt engasjement og nasjonal debatt.

Lunsjmøte med AkerBP:
«Make LEAN stick – sustainable
improvements in the oil industry»

Birgitte Ellefsen vil sammenligne denne politireformen med
tidligere politireformer. Diskutere hvilke endringer reformen
innebærer. Belyse hvilke konsekvenser den kan få for
politiets rolle i samfunnet og forholdet mellom innbyggere
og politi. Evaluering av lignende politireformer i våre
naboland gir oss en pekepinn om hva vi kan forvente.

Lars Kaasa, VP Improvement & Performance, AkerBP

Vil reformen bidra til at vi får et bedre politi?
Hvilke konsekvenser vil den få for folks trygghet og tillit til
politiet?
Birgitte Ellefsen er utdannet historiker fra UiB i 1998, og har
etter dette arbeidet flere år i UDI og politiet. Fra 2010 har hun
vært ansatt som høgskolelektor ved Politihøgskolen der hun
underviser og forsker på politiets historie. Ellefsen er i sluttfasen
av en doktorgrad om politireformen i et historisk perspektiv.

PF SENIOR

6. september, 11.30–13.00. Engineerium, Fornebu.

PF OLJE/NPF OSLO

Den digitale helsetjenesten – En lang vei å gå for Norge?
7. september, 17.00–19.00. Håndverkeren.

Hans Nielsen Hauge, CEO, Scandinavian E-Health Consultants
Hallvard Lærum, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Ulf Sigurdsen, konstituert leder e-helse i Helse Sør-Øst
Møteleder: Ida Iren Eriksen, Accenture og PF Helse

PF HELSE

Styrets rolle og ansvar ved omstilling av bedrifter
13. september. Håndverkeren.
Tidspunkt annonseres på polyteknisk.no.

−− Styrerekruttering i store og mindre virksomheter
−− Forholdet mellom daglig ledelse og styret

SEPTEMBER

SEPTEMBER

10

13
−− Bruk av «Advisory Boards»
−− Hvordan organisere prosesser for forandring/omstilling?

MARS

PF STYRENETTVERK

Debattskolen 2017: Oppstart

−− Bli god til å overbevise. Bli mer kvalifisert som debattant
og kritiker i den offentlige debatten.
−− Lær av de beste. Få vite hva som skal til for at din kronikk
kommer på trykk, hvordan du kan overtale en forsamling,
og hvordan du kan formidle det som er viktig for deg.
−− Utfordr deg selv. Test ut de ulike teknikkene, kunnskapen
og ferdighetene, du tilegner deg underveis, i en trygg
arena.
−− Få et verdifullt nettverk. Bli kjent med dyktige folk i alle
aldre fra både privat og offentlig sektor.
For mer informasjon og påmelding,
se polyteknisk.no/debattskolen

POLYTEKNISK FORENING

Bærekraft og innovasjon, hvor er
sammenhengen og finnes den?

21. september, 08.00–10.00. Håndverkeren.

PF BÆREKRAFT

Vi arbeider
for å skape et
framtidsrettet og
trygt arbeidsliv.

samfunnsviterne.no

14. september, 18.00–21.00. Klubben, Håndverkeren.

samfunnsviterne.no

SEPTEMBER

12

15

Lunsjmøte med Ptil: «Status og signaler
fra Petroleumstilsynet»

næringslivspolitikere, og ansatte i interesseorganisasjoner og
statsforvaltningen.

21. september, 11.30–13.00. Lundin, Lysaker.

PF STYRENETTVERK, BI OG FAMILY BUSINESS NORWAY

Bjørn Thomas Bache, Tilsynsdirektør i Petroleumsdirektoratet.

En ny tid for sykkelen?

PF OLJE/NPF OSLO

Debattskolen 2017: Kveld 2

21. september, 18.00–21.00. Klubben, Håndverkeren.

POLYTEKNISK FORENING

El-bil i blokk - hvor skal vi lade?

26. september. Håndverkeren.
Tidspunkt annonseres på polyteknisk.no.

PF ENERGI

BIs Styrekonferanse

26. september, 09.00–16.00. BI Campus Oslo.
BIs Styrekonferanse belyser eierstyring fra tre ståsteder:
Eierne, styret og ledelsen. Vi ønsker å skape en attraktiv,
aktuell og relevant møteplass for den som vil vite mer om
verdiskapende eierutøvelse, styrearbeid og lederinsentiver.
Her presenterer vi ny forskning og faglig innsikt sammen med
konkrete, lærerike eksempler fra praktikere i norsk eierstyring.
Konferansen henvender seg til eiere, styremedlemmer,
mellom- og toppledere, formuesforvaltere,

27. september, 15.00–17.00. Håndverkeren.
Sykkel er i vinden. Aldri før har politikerne i Oslo
satset så mye på å tilrettelegge for sykkel. Parallelt
med tilrettelegging skjer det en voldsom utvikling
innen sykkeltjenester og -teknologi. Utvidelsen av
bysykkelordningen i Oslo ble en så stor suksess at
det ble vanskelig å oppdrive ledige bysykler.
Elsykkelen er snart like populær som elbilen, og nå har
både borettslag og bedrifter inngått avtaler med utleiere
av elsykler for å sikre sine beboere tilgang på elsykler
med medfølgende ladestativ. Vi er nysgjerrige på denne
rivende utviklingen og inviterer til seminar om utviklingen i
markedet for sykkeltjenester og -teknologi.

PF SAMFERDSEL

Lunsjmøte: Hvordan vurderer
finansiell kapital O&G-industri?

28. september, 11.00–13.00. DNB, Dronning Eufemias gate 3.
De siste årene har norsk olje- og gassindustri vært preget
av knoppskyting og gründervirksomhet. Mange nye selskap
og nye arbeidsplasser har blitt etablert som et resultat.

SEPTEMBER

SEPTEMBER

14

17
Investorer og finansiell kapital har vært en forutsetning for
denne suksessen.
I dette foredraget vil 2 ulike investorer, et venture capital
selskap og et private equity selskap, forklare hvordan de ser
på selskap i olje- og gassindustrien. Hva de mener generer
verdi og hva de legger vekt på i verdivurderingen. Hva som
tiltrekker investorer og hva som ikke er like viktig.
De innledende presentasjonene vil bli fulgt av en diskusjon.
Tor Erling Gunnerød, Norvestor Equity AS
Joar Velde, Viking Venture Management AS

PF OLJE/NPF OSLO

Debattskolen 2017: Kveld 3

28. september, 18.00–21.00. Klubben, Håndverkeren.

POLYTEKNISK FORENING

Rapport fra arbeidet i en tankesmie

og administrasjonsminister, utdannings- og forskningsminister,
stortingsrepresentant og viseadministrerende direktør i NHO.

PF SENIOR

Tema annonseres på polyteknisk.no
2. oktober, 18.30–21.00. Håndverkeren.

PF JCI INNOVATION

Hva er egentlig planen for Smartby Oslo?
4. oktober.

IoT preger avisoverskriftene med tabloide utsagn om hva
fremtiden vil innebære. Hva er egentlig de konkrete planene
for Oslo som Smartby, og hvilke konkrete muligheter finnes
like rundt neste sving?
PF HIT Societys middagsmøter er inntil videre
invitasjonsbaserte. Interessenter til nettverket kan ta kontakt
med Henning Anthonsen, henninganthonsen@gmail.com.

2. oktober, 12.00–14.00. Håndverkeren.

PF HIT SOCIETY

Tankesmier gjør seg stadig sterkere gjeldende i samfunnsdebatten
og det politiske liv. I dette foredraget vil Kristin Clemet orientere
om hvordan tankesmien Civita arbeider. Dessuten vil hun
kommentere valgkampen og resultatet av høstens stortingsvalg.
Vi satser også på å få en representant fra tankesmien Agenda.

Debattskolen 2017: Kveld 4

Kristin Clemet er leder i den liberale tankesmien Civita, og er en våre
mest aktive samfunnsdebattanter. Hun har tidligere vært arbeids-

12. oktober, 18.00–21.00. Klubben, Håndverkeren.

5. oktober, 18.00–21.00. Klubben, Håndverkeren.

POLYTEKNISK FORENING

Debattskolen 2017: Avslutning
POLYTEKNISK FORENING

OKTOBER

OKTOBER

16

19

Hva skjer med bylivet og miljøet når
vi handler alt vi trenger fra sofaen?
17. oktober, 16.00–18.00. Håndverkeren.

Hva skjer med den lokale garnbutikken når du kan kjøpe
garn i alle farger på mobilen? Blir matbutikkene byttet ut av
selvbetjente hentepunkter? Trenger du å kjøpe en drill på din
lokale jernvarehandel hvis du kan låne en av naboen
via en app?
På dette møtet tar vi for oss de positive og negative
konsekvensene for byen og transporten av netthandel
og delingsøkonomi.

PF SAMFERDSEL

Statsbudsjettet – hva er veien videre for Norge?
18. oktober, 15.30–16.30. Håndverkeren.

Innledere fra ledelsen i Finansdepartement og Stortinget.
Ordstyrer Terje Strøm, leder PF Samfunnsøkonomi
og NyAnalyse.

PF SAMFUNNSØKONOMI

Oslo Rig Summit 2017

19. oktober, 09.00–18.00. KS Agenda.
Hvor levedyktig er riggmarkedet i et $30+ scenario i et
langsiktig perspektiv?
– og hva skal til for å være konkurransedyktig?

Hvor stor innvirkning har innovativitet, og teknologiutvikling
for riggmarkedets konkurranseevne, og i hvilken grad
påvirkes markedet av nye aktører med spenstige ideer
og nye tanker?
Seminaret vil belyse og fokusere på effekter av:
−−

−−
−−

Innovasjon, samhandling på tvers av aktører og
fagområder, nye prosesser, valg av nye strategier og
kontraktmodeller, incentiver og kompensasjonsformater
Teknologiutvikling og nytenking
«Lettbente» nye aktører med nye ideer og tanker

PF OLJE/NPF OSLO

FNs 7. bærekraftsmål – hva gjør vi?
24. oktober. Håndverkeren.
Tidspunkt annonseres på polyteknisk.no

PF ENERGI

Styrelederrollen i dag og i fremtiden
31. oktober, 17.00–19.00. Håndverkeren.

Innlegg ved Gunnar Eckbo, leder av Styreinformasjon AS, som
står bak utdeling av Årets styreleder i Norge og i de andre
nordiske land.
Det legges også opp til gruppediskusjon rundt temaet.

PF STYRENETTVERK

OKTOBER

OKTOBER

18

21

Lundins satsing i Barentshavet

Fiskerinæringen i fortid, nåtid og fremtid

Trond Kristensen, Senior geofysiker

Norsk fiskerinæring har hatt en rivende utvikling de siste 40
årene. Særlig fremveksten av havbruksnæringen fra tidlig 80tall frem til i dag har ført til høy verdiskapning og omstilling
av både næringsliv, forskning, forvaltning og utdanning.

1. november, 11.30–13.00. Lundin, Lysaker.

PF OLJE/NPF OSLO

Hvordan fungerer hjernen hos autister?
1. november, 17.00–19.00. Håndverkeren.

Autisme er en tilstand preget av sviktende sosial
funksjonsevne, kommunikasjonsvansker og stereotyp
adferd og spenner fra det psykisk utviklingshemmede
språkløse barn til den voksne hyperintelligente
«einstøing». Tilstanden ble tidligere betraktet som et
psykologisk resultat av manglende nærhet og omsorg
(«den kolde mor»). Dagens forskning har gitt ny kunnskap
om hjernefunksjoner bak autisme. Typiske profiler og nye
behandlingsformer blir presentert.
Nils Olav Aanonsen, avd.leder/overlege på avd. for
nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus.
Møteleder: Hans M. Borchgrevink, leder i PF Helse.

PF HELSE

Energidagen – for studenter på Høyskolen i Oslo
og Akershus, avd. for ingeniørutdanning
2. november, 09.00–18.00. Høyskolen i Oslo og Akershus.

PF OLJE/NPF OSLO

6. november, 12.00–14.00. Håndverkeren.

Det er store forventninger til at havet skal bli enda viktigere for
både verdensøkonomien og norsk økonomi. Økt matproduksjon
fra havet er blant annet regnet som en viktig mulighet.
Klimaendringer har påvirket utbredelsen og størrelsen av de
store fiskebestandene i våre havområder, og kystøkosystemet
er under endring.
Det er en stor satsing på ny teknologi for å løse dagens
miljøutfordringer. Samtidig skjer det rask utvikling
av ulike bioteknologiske metoder som kan bidra med
løsninger på de ulike utfordringene vi står overfor i å øke
matproduksjonen fra havet.
Dr. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør for akvakultur, marint
miljø og teknologi på Havforskningsinstituttet. Han har rundt 30
års erfaring med forskning og rådgivning innen akvakultur og
marint miljø.

PF SENIOR

NOVEMBER

NOVEMBER

20

22

23

6. november, 18.30–21.00. Håndverkeren.

PF JCI INNOVATION

Technology & Emotions
7. november. Sentralen.

Polyteknisk Forening arrangerer i samarbeid med NTNU
ARTEC og i/o/lab Senter for Framtidskunst en helt unik
heldagskonferanse den 7. november. Det er et non-profit
event som skal samle teknologer, kunstnere, forskere,
samfunnsengasjerte og alle som interesserer seg for
teknologi og samfunnsutvikling.

Blir du aldri mett av
å snakke fag?
Pølser, pils og polyteknikk er et nytt
tilbud hvor det sosiale er i fokus.
Vi tar opp ulike tema og inviterer deg
til uformell og tverrfaglig prat med
litt mat og drikke.
Program kunngjøres på
polyteknisk.no.

Konferansen skal vise hvordan kunst og teknologi kan
samarbeide for å skape større forståelse og innovasjon i en
digital verden. Innovasjon handler ikke bare om dingser og
duppeditter, men like mye om kultur.
På programmet har vi alt fra internasjonale navn innen
teknologi, kunst og vitenskap, til nye start-ups og forskere
på robotkultur og kunstnere som eksperimenterer med ny
teknologi.
Se www.techem.live for oppdatert informasjon.

POLYTEKNISK FORENING, NTNU ARTEC OG I/O/LAB

NOVEMBER

Tema annonseres på polyteknisk.no

25

OMV presenterer: «Wisting – Moving outside of the box
to unlock a new field development»
10. november, 11.30–13.00. Lundin, Lysaker.
Heidi Rydningen
Marcelo Boschi

PF OLJE/NPF OSLO

Bærekraft som grunnlag for fremtidig vekst
20. november, 08.00–10.00. Håndverkeren.

Regionforstørring – bør det alltid være et mål?
22. november, 15.00–17.00. Håndverkeren.

Regionforstørring – et viktig mantra for alle norske
politikere. Men bør det alltid være et mål? Hvordan påvirker
regionforstørring folks transportvaner og byutviklingen?
Hvilke klimakonsekvenser har det? Og ikke minst: er det
rom for tiltak for regionforstørring i en fremtid der de
økonomiske rammene ikke nødvendigvis er så rause som i
dag? Vi inviterer til debatt!

PF BÆREKRAFT

PF SAMFERDSEL

Ny vår for nordisk samarbeid?

Batteriteknologi

21. november. Håndverkeren.

November. Sted og tidspunkt annonseres på polyteknisk.no.

Den europeiske energipolitikken har et økende fokus på
regionalt samarbeid. Norden har lenge hatt et tett samarbeid
på energifeltet, og de nordiske landene var på nittitallet
ledende innenfor utviklingen av kraftmarkedene. Men er
kraftmarkedet i Norden best i klassen, og er vi best på å
samarbeide over grensene? Eller er de store omveltningene
som kraftbransjen nå står overfor en indikasjon på at Norden
har gått fra å lede til å sinke markedsutviklingen?

NMS Oslo arrangerer kveldsmøte om batteriteknologi
og materialer i november. Batteriteknologi har blitt
stadig viktigere, ikke minst på grunn av økende bruk
av batteridrevne kjøretøyer og skip. Vi vil samle
foredragsholdere både fra FoU og anvendelser.

PF Energi spør om nordisk samarbeid fortsatt er relevant for
norske aktører i kraftbransjen? Hvilke utfordringer står man
overfor i praksis og hvilke gevinster er det å hente?
PF Energi ønsker velkommen til debatt.

PF ENERGI

PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP (NMS)

Kan Norge bli verdensledende
på automatisert skipsfart?
29. november.

I Norge har vi en omfattende tradisjon innenfor sjøfart. Nye
initiativer hos Wilh. Wilhelmsen, Yara, DNV GL og Kongsberg
Gruppen viser en offensiv satsing på ny teknologi. Hva er de

NOVEMBER

NOVEMBER

24

DESEMBER

26

27
kommersielle, internasjonale mulighetene dersom Norge blir
best på «selvkjørende» skip?
PF HIT Societys middagsmøter er inntil videre
invitasjonsbaserte. Interessenter til nettverket kan ta kontakt
med Henning Anthonsen, henninganthonsen@gmail.com.

PF HIT SOCIETY

Fri for kreft – men hva er prisen?
Seneffekter etter kreftbehandling
4. desember, 12.00–14.00. Håndverkeren.

Kreftsykdommene rammer et stort antall mennesker hvert år.
Behandlingene kan være både krevende og langvarige. De gode
nyhetene er at stadig flere blir kurert eller kan leve meget lenge
med sin sykdom. Men mange blir overrasket over at det da kan
være svært vanskelig å gjenvinne tidligere krefter og livskvalitet.
Foredraget tar sikte på å belyse seneffekter av forskjellige typer
kreftbehandling relatert til forskjellige kreftformer.

PF SENIOR

Oljebadet 2017

4. desember, 18.00–23.00. Håndverkeren.
Hvem skal i badekaret?
Og hvilke tema – følg med på polyteknisk.no!
Etter paneldebatten inviterer vi til tradisjonell
lutefiskmiddag.

PF OLJE/NPF OSLO

Stadig flere ser fordelene
med medlemskap i NITO
Med over 83 000 medlemmer er vi landets største
organisasjon for ingeniører og teknologer med
bachelor-, master- eller høyere grad. I tillegg til en
rekke økonomiske fordeler får du også tilgang til
faglige nettverk og kompetanseutvikling.
Sjekk alle medlemsfordelene på www.nito.no
Kontakt oss på 22 05 35 00 eller epost@nito.no

MØTER ORDNET ETTER NETTVERK

PF BÆREKRAFT
Kontakt: Stine Lise Hattestad Bratsberg,
stine@purecsr.no

21/9: Bærekraft og innovasjon, hvor er sammenhengen
og finnes den?
20/11: Bærekraft som grunnlag for fremtidig vekst
PF ENERGI
Kontakt: Bjarne Børresen, bjarne.boerresen@gmail.com
26/9: El-bil i blokk - hvor skal vi lade?
24/10: FNs 7. bærekraftsmål – hva gjør vi?
21/11: Ny vår for nordisk samarbeid?
PF HELSE
Kontakt: Hans M. Borchgrevink, 970 46 407,
hansmborch1@gmail.com

7/9: D
 en digitale helsetjenesten
– En lang vei å gå for Norge?
1/11: Hvordan fungerer hjernen til autister?

PF HIT SOCIETY
Kontakt: Henning Anthonsen, henninganthonsen@gmail.com
HIT Society er en ny gruppe som vil fokusere på nye,
innovative teknologier som nøkkeldrivere for vekst og
utvikling. Nettverket er inntil videre invitasjonsbasert.
16/8: Er vi klare for at roboter forvalter Statens
Pensjonsfond Utland?
4/10: Hva er egentlig planen for Smartby Oslo?
29/11: Kan Norge bli verdensledende på automatisert
skipsfart?
PF INNOVATIVT NETTVERK
Kontakt: Annar Aasheim, annar@kompetanseunion.no
Møtene blir annonsert løpende på polyteknisk.no.
PF INTERNASJONAL POLITIKK OG ØKONOMI
Kontakt: Kjell Roland, 907 70 256,
kjell.roland@norfund.no

25/8: Halvdagsseminar: «Norge i verden etter det
vestlige hegemoniets fall»
PF JCI INNOVATION
Kontakt: Polina Pribytkova, polina.pribytkova@gmail.com
14/8: Tema annonseres på polyteknisk.no
4/9: Tema annonseres på polyteknisk.no
2/10: Tema annonseres på polyteknisk.no
6/11: Tema annonseres på polyteknisk.no
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NETTVERK
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PF LEED – MORGENDAGENS LEDELSE
Kontakt: Ida Susanna Fattah, 41 46 09 19,

26/9: BIs Styrekonferanse 2017
31/10: Styrelederrollen i dag og i fremtiden

ida.fattah@gmail.com

Leed er en ny gruppe som sikter mot å utfordre dagens
perspektiv på ledelse, utvikle en tverrfaglig plattform
for unge og etablerte ledere, og å inspirere til å skape
morgendagens lederskap.
PF LIVSGRUNNLAG OG MILJØTRUSLER
Kontakt: Randi Aamodt,
randi.aamodt@oppegard.kommune.no

Møtene blir annonsert løpende på polyteknisk.no.
PF MEDIER OG KOMMUNIKASJON
Gruppen er slått sammen med PF Kultur.
PF NORSK MATERIALTEKNISK SELSKAP (NMS)
Kontakt: Egil Gulbrandsen, egu.1254@gmail.com
Tidspunkt annonseres på polyteknisk.no:
Møte om batteriteknologi.
PF NORSK STYRENETTVERK
Kontakt: Jon Arve Risan, 977 88 940,
jon.arve.risan@norstella.no

13/9: Styrets rolle og ansvar for omstilling av bedrifter

PF OLJE / NPF OSLO
Kontakt: Anne K. Knausgård, 913 92 319,
anne.knausgard@outlook.com

6/9: Lunsjmøte med AkerBP: «Make LEAN stick –
sustainable improvements in the oil industry»
21/9: Lunsjmøte med Ptil: «Status og signaler fra
Petroleumstilsynet»
28/9: Lunsjmøte: Hvordan vurderer finansiell kapital
O&G-industri?
19/10: Oslo Rig Summit 2017
1/11: Lundins satsing i Barentshavet
2/11: Energidagen – for studenter på Høyskolen i Oslo
og Akershus, avd. for ingeniørutdanning
10/11: OMV presenterer: «Wisting – Moving outside of
the box to unlock a new field development»
4/12: Oljebadet 2017
PF SAMFERDSEL/NVTF ØSTLANDET
Kontakt: Vivill Vinsrygg, vvi@toi.no
27/9: En ny tid for sykkelen?
17/10: Hva skjer med bylivet og miljøet når vi handler
alt vi trenger fra sofaen?
22/11: Regionforstørring – bør det alltid være et mål?

NETTVERK

NETTVERK
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NETTVERK
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PF SAMFUNNSØKONOMI
Kontakt: Terje Strøm, 464 41 009, terje@nyanalyse.no
18/10: Statsbudsjettet – hva er veien videre for Norge?
PF SENIOR
Kontakt: Yngvar B. Bugge, 951 71 089,
yngvar.bugge@gmail.com

4/9: Tidenes politireform? – Nærpolitireform i et
historisk perspektiv
2/10: Rapport fra arbeidet i en tankesmie
6/11: Fiskerinæringen i fortid, nåtid og fremtid
4/12: Fri for kreft – men hva er prisen? Seneffekter
etter kreftbehandling
Møtene til PF Senior holdes i utgangspunktet i
Sangerhallen i 5. etasje i Håndverkeren. Se for øvrig
elektronisk utsendelse for eventuelle forandringer.
PF TVERRFAGLIG SIKKERHETSFORUM
Kontakt: Egil Borse-Svensen, 920 15 675, egil@bics.no
Møtene blir annonsert løpende på www.polyteknisk.no

Vi kjemper
for deg
og faget du
brenner for

PF URBANIA
Kontakt: Dorina Dobnig, 928 36 857,
Dorina.Dobnig@statsbygg.no

PF Urbania tar over etter Norsk Bolig- og
Byplanforening som har gått ut av PF fra i år.
Møter vil bli annonsert på polyteknisk.no.

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
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ARKIV#165

Et uredigert blikk på PFs og Norges historie
Polyteknisk Forening har blitt omtalt som «Norges nest
viktigste talerstol». Det er lett å forstå hvorfor med tusenvis av
tilbakelagte debattmøter de siste 165 årene.
Nå kan du få lese om møtene som om du skulle lest
avisartiklene direkte når de skjedde. Arkiv#165 er en
spennende samling på over 200 sider med avisutklipp og mer
fra årene 1910–1970.
Bestill et eksemplar
Arkiv#165 får du for kun 399,-. Bestill hjem (porto på 120 kr
tilkommer), eller stikk innom oss i kontortiden.
• Betal med kort: http://bit.ly/arkiv165
• Betal med Vipps: 519 kr og din adresse til 81911.
• Få faktura: Send oss en e-post på polyteknisk@polyteknisk.no.
• Vi tar også imot kontanter i kontortiden.
For oppdatert informasjon og nyheter om hva som skjer,
se polyteknisk.no og følg oss i sosiale medier:
facebook.com/polyteknisk
Polyteknisk Forening
twitter.com/polyteknisk
instagram.com/polyteknisk

Scan møteprogram

Bli medlem!

Gå inn på polyteknisk.no/medlem
eller ring oss på: 22 42 68 70

Polyteknisk Forening
Rosenkrantz’ gate 7, 0159 OSLO

Tlf: 22 42 68 70
www.polyteknisk.no

