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Til medlemmene i  
Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving                                      
    

   
Kristiansand, 26. april 2019 

 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 
 
I henhold til lovene innkalles det herved til årsmøte 
 

Søndag 26. mai 2019 kl. 18.00 
 
Årsmøtet avholdes på Quality Hotel Fredrikstad 
 
SAKSLISTE: 
 

1. Åpning ved presidenten 
2. Godkjenning av innkallingen  
3. Valg av møteleder  
4. Valg av referent 
5. Valg av tellekorps 
6. Godkjenning av stemmeberettigede 
7. Årsberetning 2018 
8. Regnskap 2018 
9. Fastsettelse av årskontingent 2020 
10. Revidert budsjett 2019/budsjett 2020 
11. Innkomne forslag 
12. Valg 

 
Kommende arrangement (informasjonssak) 
• Høstens Nivå 3-seminar 
• NDT-Konferansen 2020 
 
Eventuelt 

 
Årsberetning, regnskap, budsjettforslag, revisjonsberetning og innstilling fra valgkomitéen 
følger vedlagt. 
 
Vel møtt til årsmøtet! 
 
 
Med vennlig hilsen 
for styret i NORSK FORENING FOR IKKE-DESTRUKTIV PRØVING 
 

 
Lisbeth A. Ås 
Sekretariat for NDT-foreningen 
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7. ÅRSBERETNING FOR 2018 
  
I Medlemstall:  
 Pr. 31.12.2018 har foreningen 396 (418 i 2017) medlemmer. 361 (400 i 2017) 

medlemmer har betalt kontingent for 2018. 
 
II Tillitsvalgte:  

På årsmøtet 10. juni 2018 ble følgende valgt som NDT-foreningens tillitsvalgte i 
kommende periode: 

 
 President  
 Rune Kristiansen, DNV GL, Oslo (ny) 
  

Styremedlemmer 
 Tor Harry Fauske, Wintershall, Bergen (ikke på valg) 

Steinar Hopland, FORCE Technology Norway, Kristiansand (ikke på valg) 
Ståle von Krogh, NDT Nordic AS, Stabekk (ikke på valg) 
Vivian Solhaug, NAMMO, Raufoss (gjenvalgt) 
Arild Lindkjenn, Forsvarsmateriell / Luftkapasiteter, Kjeller (gjenvalgt) 
Håvard Sletvold, Axess AS, Trondheim (ny) 
 
Kontrollutvalg 
Reidar Faugstad, STM Engineering, Bergen (ikke på valg, har 1 år igjen) 
Bjørn Korsmo, Senior Inspection AS (ikke på valg, har 2 år igjen) 
Bent Arild Aspeli, Technip Norge, Sandvika (gjenvalgt for 3 år) 

 
 Valgkomitè 
  

Terje Roar Hansen, Teknologisk Institutt, Stavanger (ikke på valg, har 1 år igjen) 
Terje Gran, DNV GL (ikke på valg, har 2 år igjen)  
Kevin Bratteli, Bratteli QA/QC, Hornnes (gjenvalgt, har 3 år igjen) 
 

 Revisor 
 PricewaterhouseCoopers, Drammen (gjenvalgt) 
 
 
III Styremøter:  
 Det er i 2018 avholdt 6 styremøter. 
 
 
IV Økonomi:  

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et overskudd på kr. 337.602,- mot et 
budsjettert overskudd på kr. 115.000,-. Flere faktorer har innvirket på dette 
resultatet, og de største årsakene til at resultatet ble bedre enn forventet er 
følgende: 
- NDT-Foreningens andel fra ECNDT var vanskelig å budsjettere, noe som ga et 

vesentlig høyere overskudd enn forventet 
- Nivå 3 seminaret hadde god deltakelse, og ga et overskudd på 125.3334,- mot et 

budsjettert overskudd på 50.000,-  
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- Internasjonalt samarbeid har hatt utgifter på 4459,- mot budsjettert 30.000,- 
- Det har i 2018 vært en opprydding av tidligere ubetalte medlemskontingenter, 

dette har medført at resultatet for medlemskontingenter er noe lavere enn 
tidligere. (-10.400). Det er tidligere avsatt penger for å dekke disse 
krediteringene 

 
          Foreningen har solid økonomi og det er derfor grunnlag for fortsatt drift. Etter styrets 

mening gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens virksomhet. Foreningen 
har ingen ansatte og virksomheten har ingen påvirkning på det ytre miljø.  
 
Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne regnskapet for 2018. 
 
  

V Internasjonale aktiviteter:  
 
President Frode Hermansen representerte foreningen ved ECNDTs Annual meeting 
som ble holdt 26. januar 2018. Møtet var lagt opp som et web møte, og med 
mulighet for fysisk tilstedeværelse i Glasgow for de som evt. måtte ønske dette. 
Ingen større saker var på agendaen. Deltakelsen blir ofte begrenset under denne 
type møtearrangementer.  
 
Videre ble foreningen representert under EFNDT General Assembly som ble arrangert 
som en del av ECNDT 2018 i Gøteborg. Møtet ble holdt 12. juni, og agendaen bestod 
som vanlig av årsberetning og tekniske rapporter, regnskap og budsjett, samt møtets 
viktigste tema som var valg av president og styremedlemmer. Peter Trampus som 
har sittet som president for EFNDT ble avløst av Roger Lyon som har tjenestegjort 
som visepresident i samme periode. Øvrige styremedlemmer ble valgt i tråd med 
nominasjoner gitt. 
 
Det har ikke vært deltakelse på våre nabolands konferanser i 2018 av den enkle 
grunn at hverken Sverige, Danmark, Finland eller Norge har arrangert nasjonale 
konferanser grunnet samarbeidet om ECNDT 2018 i Gøteborg. 
 

 
VI NDT-Informasjon, Internett og Facebook: 

 
NDT-Informasjon 
Redaktør for NDT-informasjon har i 2018 vært Arild Lindkjenn. NDT-Informasjon ble 
utgitt med 3 utgaver.  

• Nr. 1 mai 2018 
• Nr. 2 september 2018 
• Nr. 3 desember 2018 

  
Innholdet i bladet har vært balansert mellom faglig og redaksjonelt stoff samt 
informasjon om foreningens aktiviteter. 
 
Utgivelsene har blant annet inneholdt ulike tekniske og faglige artikler ført i pennen 
av engasjerte NDT’ere over det ganske land, referater fra foreningens aktiviteter og 
internasjonale konferanser.  
 
Inntektsbringende annonser utgjør ca. 35-40 % av bladet.  

: 
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Hjemmeside: www.ndt.no  
Ansvarlig redaktør for sidene er Steinar Hopland. Foreningen sin hjemmeside er i sin 
helhet driftet ved hjelp av økonomisk støtte fra bedrifter med tilknytning til NDT, 
leverandør-, inspeksjons- og industribedrifter. 
 
NDT.no er en informasjonskanal om faget NDT fra styret til medlemmene og andre 
interesserte. Sidene inneholder også informasjon om seminarer og konferanser som 
arrangeres i foreningens regi samt at informasjon og aktuelle artikler fra 
medlemsbladet NDT-informasjon er behandlet og lagt til på sidene. 

 
For 2018 har tilbakemeldingene på nettsiden og oppsettet av denne vært god, men 
det er fremdeles et sterkt ønske fra både styret og redaktøren at våre medlemmer 
var flinkere til å benytte seg av «tips»-funksjonen der alle har mulighet for å sende 
inn sine forslag til foredragsholdere, ting som kan forbedres, osv. 
 
Alle medlemmer oppfordres til å oppdatere sin profil mht. bilde, e-postadresse og 
telefonnummer. Det anbefales å bruke privat e-postadresse. På denne måten slipper 
foreningen å få e-post i retur ved for eksempel endret arbeidssted.  
 
Styret ønsker å støtte nyrekruttering til NDT-miljøet ved å tilby gratis 
konferansedeltakelse for en-1-person, og for å gjøre det enkelt å søke om dette er 
det blitt lagt inn en link på hovedsiden til NDT.no. Linken går til en veiledning hvor 
interesserte kandidater kan lese mer om hvordan de går frem for å søke om dette. 
 
Av endringer som er blitt gjort på siden kan det nevnes at det er lagt inn en større 
«nyhetsboble» på hovedsiden der aktuelle og nye ting blir lagt inn. 
Kahoot testen som ble brukt under årets N3 seminar, der man kunne få testet sine 
NDT kunnskaper, er lagt inn som en link på hovedsiden slik at alle som vil (både ikke 
medlemmer og medlemmer) kan forsøke denne populære konkurransen. 
 
Styret håper at mange fortsatt vil benytte seg av innloggingsmuligheten hvert 
medlem har for å hente ut eks. foredrag fra tidligere seminarer og konferanser, 
tidligere utgave av NDT-informasjon, osv. 
 
Medlemmene oppfordres også til å legge inn sine bilder fra ulike kontroll metoder og 
situasjoner som er relatert til NDT. Dette er noe som gjør siden mer interessant og 
levende for alle brukere av siden. 
 
Nettsiden vår er i stadig endring for å kunne fange opp nye og bedre måter for å 
kunne kommunisere og fange interessen til medlemmer og andre som har interesse 
av å klikke seg innom siden. Vår oppfordring til alle våre medlemmer vil derfor være 
å komme med innspill på hvordan nettsiden kan bli bedre og mer interessant å 
benytte.” 
 
 
Facebook-gruppe 

 NDT-foreningen har opprettet en egen gruppe på Facebook med navnet «NDT 
 foreningen – Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving».  
 Administrator for foreningens FB-side er foreningens sekretær, Lisbeth Ås. 
 Siden ble i 2018 brukt til promotering av ECNDT 2018 og Nivå 3-seminaret.  
 Pr. 26. april 2019 har gruppa 134 følgere. Vi oppfordrer alle med Facebook-profil å 
 følge gruppa vår! 

 

http://www.ndt.no/
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VII NDT- foreningens referansegrupper:  

 
Referansegruppe «Strålevernsutvalget» 
Denne referansegruppen ble opprettet for å holde god kontakt med myndigheter 
som Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Arbeidstilsynet og Oljedirektoratet.  
 
Referansegruppen består av representanter fra DSA, sertifiseringsorganene, 
leverandører og ledes av NDT-foreningen ved Vivian Solhaug. 
 
En arbeidsgruppe har jobbet jevnt siste året med å revidere «Strålevernhefte 28; 
Normativt dokument – Strålevernssertifisering av personell innen industriell 
radiografi», sett i sammenheng med NS-EN ISO/IEC 17024 «Samsvarsvurdering: 
Generelle krav til organer for sertifisering av personer». Dokumentet vil bli framlagt 
for hele Strålevernsutvalget i slutten av april-19, hvor siste endringer og finish vil bli 
gjort, før utgivelse. 
 
Referansegruppe «Standardisering» 
Det har ikke blitt avholdt møter i referansegruppen i 2018. 

 
 
VIII Arrangement: 

 
Årsmøte  
Årsmøtet ble avholdt i forbindelse med ECNDT, søndag 10. juni 2018 i Gøteborg, 
med 15 fremmøtte medlemmer som stemmeberettigede.  
 
Det vises videre til referatet fra årsmøtet. 
 
Årsmiddag 
Årsmiddagen ble i år arrangert sammen med de øvrige skandinaviske NDT-
Foreningene etter at de respektive årsmøter var avholdt. 
 
Visepresident i NDT-Foreningen Tor Harry Fauske takket avtroppende president 
Frode Hermansen for innsatsen og overrakte en kniv med inngravert hilsen fra NDT-
Foreningen samt et gavekort på turutstyr.  
 
Odd Magne Rød går også ut av styret, og ble overrekt en gave og takket for sin 
innsats av president Frode Hermansen.  
 

 
ECNDT 2018 
 
I 2018 ble det ikke arrangert en NDT-Konferanse i Norge da den norske NDT- 

 Foreningen var medarrangør på Europakonferansen 2018 i stedet. Arrangementet 
 gikk av stabelen 10.-15. juni i Gøteborg.  

ECNDT kan oppsummeres med følgende punkter: 
- Totalt var det 167 firmaer samt 24 utenlandske NDT-Foreninger som hadde 

egen utstilling  
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- Området som var solgt til utstillere var på hele 2100 kvm 
- Totalt var det 2365 deltakere, inkludert dagspass for utstilling og utstillere 
- Konferansedeltakere inkludert gratis deltakelse (1 person pr utenlands NDT-

Forening, komitemedlemmer etc) utgjorde 1050 stk 
- Antall utstillere som betalte for utstillerplass, samt de som hadde gratis 

deltakelse (for eksempel sponsorer) utgjorde ca 700 personer. Disse hadde 
ikke tilgang til noen forelesninger 

- Besøkende til kun utstillingen utgjorde ca 600 personer (disse hadde ikke 
tilgang til noen forelesninger) 

- Antall deltakere på gallamiddagen var 1050  
 
 
Nivå 3-seminar 2018 
Det tradisjonsrike Nivå 3-seminaret for NDT-bransjen ble også i år ett svært vellykket 
arrangement. Seminaret ble arrangert 19.-20. november på Quality Airport Hotel 
Gardermoen. Årets seminar samlet 52 betalende deltakere mot 46 betalende 
deltakere i 2017. Totalt med foredragsholdere og styret var det hele 73 deltakere, 
noe styret var svært fornøyd med.  
 
Det ble et presentert et variert og engasjerende program med foredrag, diskusjoner 
og praktiske øvelser gjennomført på en fin måte, noe oppsummeringen av 
evalueringsskjemaene i etterkant også bekreftet.   
 
Presentasjonene som ble vist på seminaret finnes på www.ndt.no   

 
IX Kontingent:  
 
 Årsmøtet vedtok å beholde kontingenten på kr. 400 for år 2019. 

 
 

 
 

 
Hvalstad, 26.04.2019 

 
For styret i 

Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving 
   

    
Rune Kristiansen 

President 
 
 
 
 
 

http://www.ndt.no/
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8.      REGNSKAP 2018    
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Noter til regnskapet 
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Årsberetning til regnskapet 
 

  



 

 11 

 
Revisors beretning  
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9. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2020 
 
Styret foreslår at årskontingent på NOK 400 opprettholdes for 2020. 
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10. REVIDERT BUDSJETT 2019/BUDSJETT 2020  
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11. INNKOMMNE FORSLAG 
Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmøtet fra medlemmene. 
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12. VALG  
 
President 
Rune Kristiansen, DNV GL AS, Høvik     Gjenvalg 
 
Styremedlemmer 
Steinar Hopland, FORCE Technology Norway, Kristiansand   Gjenvalg 
Tor Harry Fauske, Wintershall, Bergen     Gjenvalg 
Ståle Thoen von Krogh, NDT Nordic, Stabekk   Gjenvalg 
Arild Lindkjenn, Forsvarsmateriell / Luftkapasiteter, Kjeller   Ikke på valg 
Vivian Solhaug, Nammo Raufoss, Raufoss     Ikke på valg 
Håvard Sletvold, Axess AS, Orkanger     Ikke på valg 
 
Kontrollutvalg  
Bjørn Korsmo, Senior Inspection AS, Sarpsborg   Ikke på valg (1 år igjen)  
Bent Arild Aspeli, Technip Norge, Lysaker     Ikke på valg (2 år igjen) 
Hogne Steinnes, NDT Partner AS, Randaberg   Ny 
 
Valgkomitè (foreslått av styret)  
Terje Gran, DNV GL AS, Høvik     Ikke på valg (1 år igjen) 
Kevin Bratteli, Bratteli QA/QC, Hornnes    Ikke på valg (2 år igjen) 
Terje Roar Hansen, Kiwa Teknologisk Institutt, Stavanger  Gjenvalg 
 
Revisor  
PricewaterhouseCoopers AS, Drammen     Gjenvalg  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevin Bratteli  Terje Roar Hansen   Terje Gran 
(sign)  (sign)  (sign) 
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 KOMMENDE ARRANGEMENT (Informasjonssak) 

• Høstens Nivå 3-seminar 2019 
• NDT-Konferansen 2020 

 
 

 EVENTUELT  


