www.nvtf.org

NVTF er tilknyttet Tekna som har en stor faglig virksomhet og mange
faglige grupperinger, deriblant flere fagmiljøer innen samferdsel
og infrastruktur. Medlemmene i NVTF får informasjon om relevante
faglige aktiviteter fra disse miljøene.
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Fagtidsskrift Våre Veger – fritt tilsendt
25 % rabatt på tidsskriftet Samferdsel
(utgis av Transportøkonomisk institutt)
Rabatt på Tekna-kurs
Faglig nettverk
Muligheter for å få belyst det du er opptatt av

Innmelding:

Kontaktinformasjon:

Norsk Veg- og Trafikkfaglig Forening
Postboks 2312 Solli
0201 Oslo
Tlf 22 94 75 00
E-post: nvtf@tekna.no
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NVTF er en selvstendig og ideell faglig
forening innen veg, trafikk og transport
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Foreningen er åpen for alle. Kontingenten er for tiden kr 250,- pr år.
Reduserte satser for studenter og pensjonister.
Innmelding via våre nettsider www.nvtf.org.
Les mer på www.nvtf.org

Medlemskap i NVTF er ikke avhengig av medlemskap i Tekna.
Layout og trykk: helligrafisk.no
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NVTF har sitt sekretariat hos Tekna og er dermed daglig bemannet
via styresekretæren. Foreningens administrative drift er således
ivaretatt og har god kontinuitet.

Foto forside: Lars Ole Ødegaard
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Medlemsfordeler

Tilknyttet
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Hva oppnår du som medlem?
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Om foreningen
Foreningen består av et hovedstyre og lokale avdelinger
på Østlandet, i Hordaland og i Midt-Norge. Foreningen er
tilknyttet Tekna, men er åpen for alle med faglige interesser
innen veg og trafikk. NVTF er også tilknyttet Nordisk vegforum
(NVF). Aktivitetene foregår i hovedsak i lokalavdelingene. Her
blir det arrangert fagmøter, seminarer, kurs og ekskursjoner.
Som medlem kan du være med å påvirke tema og aktiviteter
innenfor ditt fagområde.

Foreningens formål er å:
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Samle fagmiljøet innen veg, trafikk og transport i Norge.
Presentere veg-, trafikk- og transportfaglige synspunkter gjennom
fagmøter og andre arrangementer som f.eks, temadager, seminarer
og konferanser.
Fremme samarbeid blant fagfolk og bidra til bedre tverrfaglig
kontakt med andre yrkesgrupper.
Styrke medlemmenes faglige kvalifikasjoner, bidra til forbedring av
utdannelsen innen fagområdet og arbeide for å fremme forskning
og utvikling innen veg, trafikk og transport.
Representere veg-, trafikk- og transportfagene.
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Faglig nettverk
Relevante kontakter
Bransjetreff
Sosialt treffpunkt
Gunstige priser på abonnementer og kompetanseutvikling

Aktiviteter
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Debattmøter og fagmøter
Befaringer/ekskursjoner
Seminarer og kurs
Møtene er åpne for alle og deltakelse er gratis.
Seminarer og kurs kan ha deltakeravgift.

Lokalavdelinger
n
n
n

NVTF Østlandet - Møtene holdes som regel i Oslo
NVTF Midt-Norge - Møtene holdes som regel i Trondheim
NVTF Hordaland - Møtene holdes som regel i Bergen

