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Föreningen för Oförstörande Provning
Swedish Society for Nondestructive Testing

Välkommen till FOP:s vårkonferens 2016
Nu är det snart dags igen för årets konferens och mötesplats för intressenter inom
Oförstörande Provning. Denna gång kommer vi hålla till i Uppland. Närmare bestämt på Johannesbergs Slott. En konferensanläggning som är belägen en timme från
Stockholm och cirka 20 minuter från Arlanda. Johannesbergs Slott är byggt på ett
berg som för cirka 1000 år sedan var omgivet av vatten då havet gick fram här ända
in till Uppsala, den så kallade Långhundraleden. Under 1100-talet bodde i trakterna
en hövding som hette Gutti. Hela trakten kom att kallas Guttis område, vilket med
tiden har blivit Gottröra, som är det nuvarande ortsnamnet.
Föreningen arbetar som alla vet med förberedelser inför Europakonferensen. Vårkonferensen är en viktig mötesplats där inriktning och förslag till denna konferens såväl
som till föreningens verksamhet kan diskuteras och samordnas så att ett så bra resultat
som möjligt kan erhållas. Vi hoppas att våra medlemmar kommer och bidrager med
idéer som kan göra ECNDT 2018 till en framgång för FOP, Norden och Sverige.
Ert deltagande vid våra konferenser och årsmöten är viktigt att hjälpa oss med idéer
och synpunkter på vägen mot detta mål.
Vi hälsar alla välkomna till en givande och trevlig samvaro på Johannesbergs Slott.
PS
För de golfintresserade kan vi informera om att intill konferensanläggningen finns Johannesberg Golf, som är en 27-håls anläggning, varav 9-hålsbanan är öppen året runt.
DS

Program
Söndag 10 april

Tisdag 12 april

18.00 Registrering

09.00 Project COMRAD-Digital Röntgen
Gustav Holmer SQC
Lars Hammar Chalmers

19.00 Middag på Johannesberg Slott

Måndag 11april
09.00 Registrering och kaffe
09.30 Konferensen inleds
Peter Merck, FOP: s ordförande
09.40 Kärnkraften i Framtiden
Pär Blombergsson Forsmarks Kraftgrupp
10.10 OFP-utmaningar i PED.
Mats Bergman Inspecta Sweden AB
10.50 Petrobot – utveckling av robotiserad
provning av tryckkärl
Barend van den Bos,
DEKRA Industrial AB
11.30 Standardiseringsarbete inom OFP
Sanna Edlund SIS/TK 125
12.00 Lunch
13.00 Avancerade fiberoptiska sensorarrayer
Martin Åberg Proximion
13.30 Utställning
15.00 Kaffe serveras i utställning
16.00 Årsmöte
20.00 Årsmiddag

09.30 Provning på Arlanda Flygplats
Johan Söderqvist
Force Technology Sweden AB
10.00 Kaffe
10.30 Provningar på O2 MTS
Åke Jonsson OKG
11.00 ECNDT 2018
11.45 Konferensen avslutas
12.00 Lunch

Logi

Vi har förbokat rum på Johannesbergs Slott.
Ange vilka nätter du önskar boende så ordnar vi
bokningen. Betalning av ditt rum gör du sedan på
plats.
Priset är 1.460:-/enkelrum/natt exkl moms (1.635,inkl moms). Frukost ingår.
Vägbeskrivning:
http://www.johannesbergsslott.se/kontakta.asp
Bokade, men ej nyttjade rum debiteras.
Ev. avbokning skall ske senast 2016-03-13

Anmälan

Anmäl dig på vår webbplats, alternativt e-posta, faxa
eller posta en ifylld kopia av denna sida till FOP:s
kansli. Anmälan är bindande och skall vara FOP
tillhanda senast 10 mars 2016. Konferensavgiften
är 4500:- för medlemmar och 5000:- för icke
medlemmar (moms tillkommer). Ytterligare
upplysningar lämnas av Håkan Andersson, tel 031748 52 51 alt. William Gren, tel 08-559 503 70 alt.
Ida Eriksson, tel 0586-84 810
Formulär för anmälan om medlemskap finns på
FOP:s hemsida, www.ndtsweden.com

Anmälan till FOP:s vårkonferens den 10-12 April
Namn: ...........................................................................................................................
Företag: .........................................................................................................................
Adress: ...........................................................................................................................
Postadress:......................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................
Faktura önskas till: ............................................................................. Best.nr:...............
Speciella önskemål gällande kost: ...................................................................................
Jag bokar enkelrum på Johannesbergs Slott, natten mellan söndag-måndag
Jag bokar enkelrum på Johannesbergs Slott, natten mellan måndag-tisdag

o
o

Kostnaden för rum (1.460:-/natt exkl. moms) betalas på plats.
Jag önskar deltaga på middagen söndag kväll den 10:e

o

Vid avbokning senare än 13 mars kommer hela konferensavgiften att debiteras.
Anmälan får överlåtas till en annan person i samma företag efter samråd med FOP-kansliet.
Gör din anmälan senast den 10 mars 2016 på:
www.ndtsweden.com eller sänd in till:
FOP:s kansli
c/o CSM NDT Certification AB
Artilleriplan 4
691 50 Karlskoga
Fax: 0586-84 810 • ida.eriksson@csmndt.se

