Mikro

Mikrobiologisk forening for fôr
og næringsmiddellaboratorier

INFORMASJON ANG. MEDLEMSSKAP
Foreninga Mikro ble startet opp i 1992. Den bestod da så og si bare av lab-ansatte innen det
offentlige næringsmiddeltilsyn. Foreningens hovedoppgave har alltid vært å organisere et
årlig seminar med temaer innen mikrobiologi, aktuelle metodeendringer innen fagområdet,
temaer innen kvalitetssikring samt også temaer som kunne være litt mer generelle – men i
hovedsak innen faget mikrobiologi.
Seminarene har også vært en arena for firmaer og leverandører av laboratorieutstyr. Hvert
år settes det av plass til ca. 10 leverandører som da får lov til å sette opp sin utstilling og vise
nyheter og annet til seminardeltagerne.
Etterhvert som tiden gikk og Mikro hadde avholdt seminarer i over ti år – på nesten like mange
forskjellige steder i Norge – ble det foretatt en endring i vedtektene slik at medlemskapet i
Mikro åpnet for alle som utfører mikrobiologiske analyser av næringsmidler, drikkevann og fôr.
I dag består foreninga Mikro av lab-ansatte innen de fleste næringsområdene vi har i Norge;
kjøttbransjen, meieri, fôr, vann, fisk og ikke minst laboratorier som er igjen etter utskillinga
fra det tidligere Næringsmiddeltilsynet.
Vedtektene sier: ”Medlemskapet er åpent for alle som utfører mikrobiologiske analyser av
næringsmidler, drikkevann og fôr. Laboratorier og enkeltpersoner kan være medlem.”
Styret i MIKRO oppfordrer bedrifter med mikrobiologiske laboratorier til å melde seg inn
som medlem. Fordelene ved at laboratoriet er medlem er at en får en mer fleksibel løsning.
Spesielt i forbindelse med nye ansatte og permisjoner. Disse kan da delta på seminarene til
medlemspris.
Det er derfor lagt med et innmeldingsskjema i invitasjonen til årets seminar.
Medlemskontingenten overføres til følgende k.nr. 0531.08.31818
NB! Innbetalingen må merkes med bedriftens navn. Innbetalingen av medlemskontingent
må gjøres alene, ikke sammenslått med seminaravgiften.
Kontingent:

1-5 ansatte på mikrobiologisk lab.
6 eller flere ansatte på mikrobiologisk lab.
Enkeltmedlem
Benytt innmeldingsskjemaet som ligger ved.

Torill Aune Vatn, Kystlab AS avd. Fosen, Sørfjordveien 170, 7113 Husbysjøen, 97138118
Monica Berge Heggem, TINE Meieriet Tunga, Postboks 2490 Sluppen, 7005 Trondheim, 90066298
Heidi Camilla Sagen-Ohren, Aquatiq AS, 48226613
Amund Johnsen, Labora AS, Notveien 17, 8013 Bodø, 95195204
Hrafnhildur Eva Olafsdottir, Eurofins AS, Gate 1 nr. 139, 6700 Måløy, 41510819
Tonje Aftret, Trondheim Kommune Analysesenteret, Landbruksveien 5, 7047 Trondheim, 95092001
Marianne Økland, Veterinærinstituttet, Pb 750 Sentrum, 0106 Oslo, 41454568

www.Mikro-Norge.com

200,- / år
500,- / år
60,- /år
Med vennlig hilsen
Styret i MIKRO
tav@kystlab.no
monica.berge.heggem@tine.no
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com
amund@labora.no
HrafnhildurEvaOlafsdottir@eurofins.no
tonje.aftret@trondheim.kommune.no
marianne.okland@vetinst.no
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SØKNAD OM MEDLEMSKAP I MIKRO
Gjelder det nytt medlemskap: ________ eller endringer av medlemskap: ________
Medlemsnummer
(gis av MIKRO):
Firmamedlemsskap:
Firmanavn
Enkeltmedlemsskap:
Navn og arbeidssted
Adresse arbeidssted
Telefon arbeid
e-post for mottak av
informasjon og
invitasjoner (sett inn
flere om ønskelig)
e-post for mottak av
faktura
Antall ansatte på
mikrobiologisk avd.
Søknaden om medlemskap vil bli behandlet av styret i MIKRO.
Medlemskontingenten:

K.nr. 0531.08.31818

enkeltmedlemmer
1-5 ansatte
6 ansatte eller mer
NB! Innbetalingen må merkes

60,200,500,med bedriftens navn

Kontingenten for foregående år må være betalt for å få delta på seminaret som medlem.
Søknaden sendes MIKRO v/Heidi Camilla Sagen-Ohren i en e-post til heidi@aquatiq.com med alle
overnevnte opplysninger.
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