NLI i 2016

Hva jobber vi med?

Årsmøte

Fredag 12. februar avholdes vår årlige fagdag hos
Scandic Hotell på Helsfyr. Her har vi spennende
foredrag på programmet og det blir god mulighet
for å treffe både nye og kjente landskapsingeniører.
Programmet finnes på nettsidene våre. Påmelding
må skje senest 5. februar.

NLI har som hovedmål å samle
norske landskapsingeniører, der vi
bidrar til å skape en naturlig arena
for utveksling av erfaringer og
kunnskaper mellom medlemmer.
Foreningen skal skape både et
sosialt og faglig samhold mellom
landskapsingeniørene i Norge.

Årsmøtet 2016 avholdes i forlengelse av
fagdagen.
På årsmøtet kommer det 3 verv på valg,
disse er leder, økonomiansvarlig og en ny
studentrepresentant.

Nettsiden er blitt oppdatert med nye
funksjoner og nye områder spesielt
for medlemmer i NLI. Vi presenterer
den nye siden på årsmøtet og
sender etterfølgende ut et passord
som gir tilgang til et lukket område
med fagstoff og lignende. Vi håper
dette vil fungere som en nyttig
ressurs for våre medlemmer.

Sakslisten sendes ut til alle medlemmer
minst en uke i forveien, vi ber om at alle
saker meldes inn før mandag 1. februar på
email.

Til høsten starter det 10. årskullet på ling studiet.
Dette blir derfor en ypperlig mulighet for litt ekstra
fest med feiring av 10 års jubileet for LING studiet i
samarbeid med ILP.
Festlighetene kommer til at foregå på NMBU i Ås 9.
September.
Vi har de senere årene avholdt en ost og vinkveld
for alle studentene i Ås. Her introduseres de nye
studentene til livet som ling med sosialt samvær,
vin, god mat og faglig påfyll. Dette gjør vi
selvfølgelig også høsten 2016.

Norske landskapsingeniørersforening

Hvis du har lyst til å stille til valg finner du
en beskrivelse av vervene på nettsiden og
kan stille spørsmål på emailen vår.

For mer informasjon se:
www.ling.no
www.facebook.com/norskelinger

Kontakt oss på mail: post@ling.no

