NNCOLDs retningslinjer for deltakelse i ICOLD tekniske komiteer
(rev. 30.11.2021)
NNCOLDs medlemmer i tekniske komiteer må kjenne og følge ICOLDs retningslinjer for komiteer:

https://nncold.no/wp-content/uploads/2021/11/CL1937-GuidelinesTechCte.pdf
I tillegg gjelder:













NNCOLDs styre anbefaler og utnevner medlem og varamedlem til en teknisk komite for 3 år
om gangen. Medlemskapet blir bekreftet på ICOLDs generalforsamling. Varamedlemskap er
et norsk anliggende. Varamedlemmet bør inngå i den nasjonale referansegruppen, se neste
punkt.
Norske medlemmer av tekniske komiteer oppfordres til å etablere en nasjonal
referansegruppe på 3-5 personer, for å dele kunnskap fra ICOLD. Referansegruppen velges av
det faste norske medlemmet. Minst et medlem i en slik referansegruppe skal være en person
som er under 35 år.
Medlemmet og varamedlemmet må være ansatt i en bedrift som er medlem i NNCOLD.
Medlemmet og varamedlemmet må ha spesiell kompetanse innen komiteens fagområde.
Medlemmet må ha tid og kapasitet til å delta i arbeidet i teknisk komite, der bidraget til
utarbeidelse av bulletiner er hovedaktiviteten. Medlemskap i en teknisk komite innebærer
arbeid på årsmøtene og arbeid mellom disse møtene. NNCOLD forventer at medlemmet
deltar på tekniske komite-møter under ICOLDs årsmøter. I tilfelle sykdom eller annet fravær
må medlemmet varsle varamedlemmet så snart som mulig, slik at varamedlemmet kan stille
på årsmøtet.
Medlemmet/varamedlemmet dekker selv kostnader ifm. den tekniske komiteens
virksomhet.
Medlemmet gir en årlig en orientering til NNCOLD om status i komiteens arbeid samt
oversender komiteens referat fra årsmøtet oversatt til norsk. Nyheter fra tekniske komiteer
vil publiseres i NNCOLDs nyhetsbrev, eller andre NNCOLD nyhetsmedier. Orienteringen skal
være på et format spesifisert av NNCOLD.
Medlemmet må lage en skriftlig orientering til NNCOLD ved utgivelse av bulletiner, med kort
sammendrag av innholdet. NNCOLD ønsker også at medlemmet presenterer nye bulletiner
på NNCOLDs fagseminar, faglunsj e.l. arrangement.

NNCOLDs ansvar i oppfølging av ICOLDs tekniske komiteer:
NNCOLDs styre annonserer på egne hjemmesider, ev. på annen måte, når det er ønske om å finne
nye norske medlemmer til tekniske komiteer i ICOLD. NNCOLD velger de norske medlemmene og
sender søknad til ICOLD. NNCOLD følger opp at de norske medlemmene deltar aktivt på møter i
tekniske komiteer og andre ICOLD og NNCOLD aktiviteter. NNCOLD bistår komiteleder (Chair) ved
behov for utskifting av et godkjent medlem fra Norge. NNCOLD har ansvar for å sende utkast av
bulletiner som er på høring til NNCOLD medlemmer, for gjennomgang og kommentarer. NNCOLD
skal som et minimum ha et medlem i utvalgte komiteer (A, C, D, E, H, I, Q).
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