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13.-15.mars 2020
HVOR

Solstrand hotel og bad,
Os ved Bergen

Program

Fredag 13.mars 2020

10:30-10:45

Registering

11:00-11:15

Solstrand hotell, historien og anlegget presentert av eier

11:15-12:00

Byggenæringens klimaansvar – mindre utslipp og mer effektiv bruk av
ressurser
Ved Jon Sandnes adm.direktør BNL

12:00-13:00

13:00-13.45

Lunsj

Norsk økonomi mot 2030: "De beste årene ligger bak oss".
Hilde Midsem, seniorøkonom NHO

13:50-14.30

Nye utfordringer i markedet- hva gjør vi nå? Strategiske valg for
anleggsgartnerbedrifter ved siviløkonom Ørjan Askeland

14:30-14:50

Mingletid med kollegaer og leverandører

14:50-15:30

Konflikter i entrepriser- Hvordan unngå dette? Ved Jan Olav Dukan
advokat EBA

15:30-16:15

Byggkvalitetsutvalgets rapport. Byggenæring uten Sentral
Godkjenning? Hva gjør vi nå? Ved Jørgen Leegaard BNL

16:15-16:45

16:45-17:30

17:30-19:30

19:30

Mingletid med kollegaer og leverandører

Ta grep om eget liv. Ved Ingvar Wilhelmsen, Norsk Hypokonderforening

Fri benyttelse av hotellets fasiliteter

Møtes til aperitiff i hotellets galleri
Middag på hotellet med vår egen trubadur Stig Nergård. Vi tar avec i 2.etg
og musiker følger med!

Lørdag 14.mars 2020

07:30-09:00

Frokost

09:00-9:30

Relansering av En Bedre Bedrift- NAMLs HMS og kvalitetsystem ved Tor
Jørgen Askim NAML

9:30-10:00

HMS- og beredskapsystem i bedriften. Ved C.Tangerås Tryg og H.E Stausland
Semac

10.00.10.30

Pause

Work-shops
•
10:30-13:00

•
•

13:00-14:00
14:00-17:00

19:30

Fremtidens bemanning i anleggsgartnerbransjen. Betydningen av
strategiske valg i bedriften for rekruttering og kvalitet i vår bransje.
Sjekkliste for bærekraft og sirkulærøkonomi. Hva kan vi som
anleggsgartnerbedrifter utfylle i her?
Organisering og utvikling av anleggsgartnerutdanningen. Vi har nå
erfaringer med ulike samarbeidspartnere. Hvordan ønsker vi å ha det i
fremtiden? Vi starter debatten.

Lunsj
Årsmøte 2020 NAML

Møtes i aperitiff i hotellets Galleri
Landsmøtemiddag på hotellet

Ledsagerprogram fredag 13.mars 2020

11.00-11-15

Solstrand hotell, historien og anlegget presentert av eier
Møte opp i konferansesal med øvrige deltakere
Møter opp i konferansesal med

11:15-12:30

Møtes i resepsjonen for en liten spasertur til Lyngheim med innlagt stopp på
bygdetunet og lokalhistorie. Mulighet for å prøve rosemaling.

13.30

Lunsj på Lyngheim

Solstrand baderitual. 80 min med instruksjon, Kjerstin Florians produktsett,
14.30-16:00

1. gl prosecco eller eplemost, calm mind ritual, eucaluptus fotbad.
Ønsker du å benytte spabehandlinger på dette flotte badehotellet se her Spameny
Kos resten av dagen i det hotellet har å tilby.

16:45-17:30

Ta grep om eget liv. Ved Ingvar Wilhelmsen, Norsk Hypokonderforening.

Ledsagerprogram lørdag 14.mars 2020
10:30-14:00

Gåtur til Os. Møtes i resepsjonen og går til sentrum via Oseana kunst og
kultursenter.

13:00-13.450

Lunsj i restauranten Oseana.

Vin og øl smaking med noen lokale produkter av Solstrands egen sommelièr
i Galleriet.
15:00-16:00

Hva ønsker du så? Tiden frem til middag til fri disposisjon. En tur rundt i
området på flotte gangveier, sjekke badevannet i fjorden eller bruke en
spesiell badstu? Mange muligheter denne ettermiddagen frem til middag

