
Fra styret: 
Av Svein Neumann 
 

 
 

Styret hadde sitt siste møte for denne 
perioden 12. februar i Stavanger hos 
IKM. Av saker som ble behandlet på 
styremøte kan nevnes: 
 

- Forberedelse til årsmøte, 
regnskap for 2003 samt 
budsjett for 2003 ble 
behandlet. Økonomien i 
foreningen er meget god og 
vi har derfor muligheter til å 
sette av en del penger til 
prosjekter og faglig utvikling. 

 
- Oppdatering av 

flerfasehåndboka går sin 
gang, og arbeidsgruppen har 
startet sitt arbeid med å gi 
input til håndboka. 

 
- Utviklingen av interaktivt 

kurs i måleteknikk fortsetter, 
og en presentasjon vil bli 
holdt på Temadagen i Oslo. 

 
Programmet for Temadagen er ferdig 
og sent ut til medlemmene. 
Meld dere på til en spennende 
Temadag og Årsmøte den 19. mars 
som blir avholdt på Grand Hotel i 
Oslo. For medlemmer i foreningen 
stiller NFOGM opp med billetter til 
en forestilling på Dizzie Showteater. 
Så møt opp! 
 
Hilsen styret. 

 

Oppsummering Work shop 2003 
Av Alf Erling Smørgrav, FMC 
 
Årets Metering Workshop ble 
arrangert på Quality Hotell i 
Tønsberg med som sedvanelig meget 
imponerende oppslutning. 
Det deltok i alt 254 delegater fra 20 
forskjellige nasjoner. De 21/2 dagene 
var fylt med mange flotte 
presentasjoner med emner som 
spendte fra det helt løsslupne 
(Gjesteforeleser Francois 
Sibbald alias Pablo ++++++++ / 
omhandlene meneskelige 
karakteristika (The Finn's are always 
drunk) og medmeneskelige relasjoner 
i Skandinavia) til det merk seriøse 
(Ageing Effects on Orifice Metering). 
  
Det var bare lovord å hente fra 
deltagerne for alt fra fordragsal 
(Oseberg kulturhus), PA anlegg og 

kontroll, Timing, Utstiller lokale 
+++. Noen av utstillerene 
kommenterte at det var for korte 
pauser innlagt slik at deltagerne fikk 
for liten tid hos utstillerne men ellers 
så var tilbakemeldingene "The best 
Workshop ever". 
  
Workshopen ble avsluttet på torsdag 
kveld med en Banquet som for 
enkelte varte helt til bussen/flyet til 
UK tok av på Fredag formiddag. 
  
Det ble delt ut to / tre utmerkelser 
under middagen; 
  
Best Paper: Gikk til Mr. Jozsef Balla 
fra MOL Rt, Ungarn for et meget 
modig, ærlig og praktisk foredrag om 
"Long Term Operational Experience 
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of Turbine Meters". Gaven var en 
godt brukt måleblende donert av 
Statoil satt opp på en liten pidestall. 
 

 
Best Presentation: Ble overrakt Mr. 
Andre de Boer, Krohne, Holland 
for en meget entusiastisk fremføring 
av et ellers "tørt" tema; API Draft 
Standard - Measurement of liquid 
Hydrocarbons by Ultrasonic Flow 
Meters using Transit Time 
Technology". Gaven var en flaske 
champis som senere ble skjenket 

rundt.

 
  
Formannen (Alf) improviserte en 
gave til årets PA kontroller for 
utmerket arbeid med programmet, 
PC bruk, Framvisning og høytaler 
anlegg. Han fikk også til sin store 
overraskels en flask champis. 

 
 
 

Interaktivt kurs i måleteknikk 
Av Redaksjonen 
 
Interaktivt kurs i måleteknikk er nå lagt ut på hjemmesiden til foreningen. Spre ryktet og 
prøv dere på gamle kunskaper. Gå inn på www.nfogm.no trykk på knappen 

 Engelsk versjon vil snart komme. Lykke til. 
Pål Viken fra Atlantia vil holde et innlegg på temadagen om kurset 
 
 
 
 
Norsk Forening for Olje- og Gassmåling (NFOGM) er en frittstående forening for teknisk personell som 
arbeider med måling av olje og gass i norsk olje- og gassmiljø. Foreningens faglige virkeområder omfatter 
kvantumsmåling, prøvetaking og kontinuerlig kvalitetsmåling i behandlings- og transportsystem. 
 
Redaksjon Nytt fra NFOGM: 
Ulf Kommedal [Ulf.Kommedal@IKM.no] www.nfogm.no 


