Invitasjon til MIKRO-seminar 2018
17.-19. oktober Thon Hotel Opera, Oslo og LAB18, Lillestrøm
Styret i Mikro har gleden av å invitere til Mikro-seminar nr. 25 og LAB18!
Programmet er utarbeidet etter ønsker fra medlemmene, og styret takker for gode innspill. Resultatet er et
seminarprogram med tema og foredragsholdere som vil gi oss dager med godt faglig påfyll.
LAB18 arrangeres 16. – 18. oktober på Norges Varemesse, Lillestrøm, og Mikro-seminaret besøker labmessen
onsdag ettermiddag. På messen brukes tiden fritt til å utforske leverandørenes stander og til å delta på de åpne
foredragene. Det foregår en rekke aktiviteter, fagmøter og foredrag som det kan være interessante å få med seg.
Om seminardeltagerne ønsker mer tid på messen, oppfordrer vi til å legge inn et besøk på åpningsdagen tirsdag
16. oktober. Det er mulig å legge inn overnatting f.o.m. tirsdag på påmeldingsskjemaet.
Mikro setter opp busstransport fra hotellet og opp til LAB18. Retur besørges av den enkelte. NB! De som skal
være med til messen må krysse av for dette ved påmelding hos oss, slik at vi vet antall som skal være med
bussene, og det er viktig at alle deltagerne registrerer seg som besøkende hos LAB18 på forhånd og tar med seg
sitt adgangskort.
Her er link til hjemmesiden for registrering av besøkende, og med all informasjon om messen:
https://www.messe.no/no/Lab/

Program:

Tema i år er: Introduksjon til patogene E. coli og STEC, deteksjon og karakterisering,
Hvordan reduserer vi antall mikrober best gjennom renhold og desinfeksjon?, Hvorfor er det så
mange kritiske temperaturer i matbransjen?, Renkulturer, forsendelser og smittefare, Besøk på
LAB18, Sporedannere, Praktisk Mikroskopering, Erfaringer med nye metoder på drikkevann,
Hygienisk design, Identifisering av bakterier – Malditof, Sikkerhet for lab personell - multiresistente
bakterier, GMP, Listeria i laks, Aeromonas i spiseklar mat, Vibrio spp i sjøvann og produkter, ISO
17025 og NA dok 57, og På jakt etter trøndersk villgjær for bruk i ølbrygging.
Påmeldte deltagere vil få tilsendt passord slik at de kan logge inn på Mikro’s hjemmeside og hente ut
foredragene ca. en uke før seminaret.
Kursbevis blir gitt ut siste seminardag.

Seminaravgift:

Seminaravgiften er Kr. 2000,- for medlemmer, og Kr. 4000,- for andre.
Det er mulighet til å melde seg på enkeltdager. Seminaravgiften blir da Kr 1000,- pr dag for
medlemmer og Kr. 2000,- pr dag for ikke-medlemmer. For å få medlemspris må man være
innmeldt i 2017 eller før.
Seminaravgift betales til Mikro etter tilsendt faktura.

Hotell,
forpleining

Overnatting, forpleining, middag og dagpakker betales direkte til Thon Hotel Opera av den
enkelte deltager før avreise. Hotellreservasjoner gjøres av Mikro i hht påmelding. Priser står på
påmeldingsskjemaet.

Påmelding/
påmeldingsfrist:

Påmelding er bindende og skjer elektronisk via denne linken:
https://www.sendregning.no/arrangement/841911

Påmeldingsfrist er 14. september.
Mikro sender faktura på innbetaling av seminaravgift.
Plassbekreftelse: Plass på seminaret blir bekreftet via e-post.
Ved spørsmål ta kontakt med leder Torill Aune Vatn, tav@kystlab.no, eller kasserer
Heidi Camilla Sagen-Ohren, heidi.sagen-Ohren@aquatiq.com

VELKOMMEN!
Se også www.Mikro-Norge.com

