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Nyhetsbrev

Tilknyttet:

Nr 06/2015
Generalforsamling i NFP
Torsdag 9. april kl 16.00 hos Tekna, Dr. Maudsgate 15, Oslo

Sakspapirer finnes på www.prosjektledelse.org tre uker før møtet.
Meld gjerne fra om du kommer via mail : post@prosjektledelse.org.

Det avholdes generalforsamling i NFP 9. april kl 16.00. I møtet gjennomgås regnskap, styrets
beretning og budsjett for 2015. Det avholdes også valg av styre.
Du er velkommen til å delta aktivt i NFP’s arbeid. Dette kan gjøres gjennom styrearbeid, gjennom
arbeid med spesielle aktiviteter, eller ved å delta i det nyetablerte Young Crew.
Styrearbeid

Styrearbeid
NFP ble omorganisert i 2014, og består nå av ett sentralt styre, som trekker opp langsiktige
mål for foreningens aktiviteter, samt har det overordnede økonomiansvar. Vi har et mål om at
styret skal representere flere bransjer, og at styremedlemmene skal ha kjennskap til behovet i
sin bransje. Vi håper spesielt at flere kvinner vil engasjere seg. Deltakelsen gir et tverrfaglig
og internasjonalt, nettverk så vel som erfaring i styrearbeid.
Ta kontakt med Jorunn innen 30. mars på tlf 971 21 800 eller j.wolstad@getmail.no dersom du vil
vite mer.

Spesielle aktiviteter

Spesielle aktiviteter
NFP har som formål å bygge nettverk på tvers av bransjer, samt å formidle siste erfaringer
innen prosjektledelse (samt program- og porteføljeledelse) nasjonalt og internasjonalt. For å
kunne gjøre dette er vi avhengig av frivillige til å delta i arbeidet. Aktivitetene spenner fra
forberedelse/gjennomføring av Temamøter, deltakelse i prosjekter både i Norge og
internasjonalt, deltakelse i «Special Interest Groups», innhenting/skriving av artikler i
Prosjektledelse, være web-redaktør, etc. Arbeidet gir mulighet til å dele egne ideer, til å utvide
ditt profesjonelle nettverk, samt å være noe for andre.
Ta kontakt med Jorunn på tlf 971 21 800 eller j.wolstad@getmail.no dersom du vil vite mer.

Young Crew

Young Crew
Er du student eller prosjektleder (in spe) og under 35 år? Da er du velkommen til å delta i
YC’s nettverk. Nettverket er under etablering, så du har både mulighet til å delta i styret
og/eller å delta i YC’s aktiviteter. Nettverket har som formål å skape en arena for
ideutveksling og erfaring mellom unge prosjektledere. Koblingen til NFP gir også muligheten
for kontakt til / coaching fra erfarne prosjektledere.
YC er også en del av et større internasjonalt nettverk, Young Crew IPMA, hvor det
gjennomføres ide-konkurranser og konferanser.
Ta kontakt med Patrik på tlf 920 97 544 eller pe@selvaagbolig.no dersom du vil vite mer.

