Kort oppsummering fra NFOGM sin temadag og årsmøte 19 mars 2015
Årets temadag ble gjennomført 19. mars på Scandic Airport Hotel, Stavanger. Det var 111 påmeldte
deltakere, hvilket var en liten nedgang fra tidligere år, men sett i lys av bransjesituasjonen må dette
sies å være meget bra. Årets temadag ble i stor grad viet ultralydmålere for væske. God forståelse av
egenskapene til slike målere er av avgjørende betydning for å kunne designe, bygge og operere
oljemålestasjoner basert på denne type teknologi. Foredrag fra myndigheter, leverandører og
operatører bidro til å gi deltakere på årets temadag en bedre forståelse av denne teknologien.
Temadagen ga i tillegg en oppdatering om operasjonelle erfaringer med fiskale Coriolis-målere for
væske, drift av subsea flerfasemålere og introduksjon til et nytt 4-timers kurs i fiskale
gassmålestasjoner som forhåpentligvis vil være fritt tilgengelig via NFOGM sitt nettsted i nær fremtid.
Alle presentasjoner / foredrag vil for øvrig som seg hør og bør bli lagt på NFOGM sin hjemmeside.
På tampen av temadagen ble det delt ut 2 priser, henholdsvis
BRAGD og ÅNS pris.
Bragd prisen som gis til personer som både nasjonalt og
internasjonalt har gjort arbeid som har fremmet det
måletekniske faget ble i år tildelt Arnstein Wee for sitt bidrag
over mange år innenfor flerfase måleteknologi, mange
gratulasjoner til Arnstein.
ÅNS prisen som tildeles den person som redaktør av NFOGM
nyhetsmagasin anser å ha gitt mest verdifullt bidrag siden
foregående temadag / årsmøte ble i år tildelt Rune Øverland
for hans artikkelserie vedrørende måleusikkerhet, etc.
Arstein Wee takker for Bragd pris
Temadagen og tilhørende presentasjoner / foredrag kan kort oppsummeres som meget vel arrangert
og gjennomført, og vi gleder oss til neste års arrangement som vil finne sted i Oslo. Dette er et viktig
møtested for alle som er opptatt av olje- og gass-måling. Her etableres verdifulle kontakter på tvers
av selskaper og organisasjoner så sett allerede nå av tid til å delta på temadag en gang i mars 2016.
Etter temadagen ble det etter en kort pause gjennomført årsmøte for de med medlemskap i NFOGM
etter følgende dagsorden:
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Velkommen
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av 2 representanter til godkjenning av protokoll
Godkjenning av innkallingen
Godkjenning av dagsorden
Årsberetning
Regnskap og revisors beretning
Fremsatte forslag
Fastsettelse av årskontingent
Budsjett
Valg av styre og valgkomité
Tid og sted for neste årsmøte

Årsmøte samlet i år 52 personer og det hele ble meget godt håndtert av NFOGM sin styreformann
Dag Flølo som kunne konstatere at foreningens fremmøtte medlemmer ga sin tilslutning til det som
ble presentert.
Etter årsmøte ble det så servert middag til ca 70 personer, og både mat/drikke og det sosiale samvær
så ut til å falle i smak.
Vel møtt neste år, dvs 2016, når temadag, årsmøte og tilhørende middag for medlemmer med
ledsagere gjennomføres i Oslo.

