VELKOMMEN!
Vi har gleden av å ønske alle hjertelig velkommen til NKRFs fagkonferanse 2019.
Totalt er det drøyt 130 deltakere til stede i løpet av konferansen. Deltakelsen på de
enkelte aktivitetene fordeler seg slik (cirka tall):
Plenumsforedragene 12. juni: 125 deltakere
Fordeling på spor 13. juni:
Spor 1 A: 70 deltakere

Spor 2 A: 55 deltakere

Spor 1 B: 65 deltakere

Spor 2 B: 60 deltakere

Spor 1 C: 75 deltakere

Spor 2 C: 50 deltakere

Spor 1 D: 75 deltakere

Spor 2 D: 50 deltakere

Nedenfor ønsker vi å gi en del praktiske opplysninger:
Programmet
Program står på baksiden av navneskiltet. Skulle du være i tvil om hvilke aktiviteter
du er påmeldt, er dette markert i programmet på navneskiltet samt at det
framkommer av deltakerlisten. Av plasshensyn oppfordrer vi alle til å følge de
aktivitetene man er påmeldt.
Dokumentasjon – fra fagkonferansen er tilgjengelig på NKRFs nettsider:
https://www.nkrf.no/nkrfs-fagkonferanse-2019.
Navneskilt
Alle er tildelt navneskilt. Vi oppfordrer alle til å bære navneskiltet under hele
konferansen.
Norges Kommunerevisorforbund
- på vakt for fellesskapets verdier
Postadresse:
Postboks 1417 Vika
0115 OSLO

Besøksadresse:
Haakon VIIS gate 9, 6. etg.

Telefon: 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no
Twitter: @nkrf

Org.nr.: 975 450 694 MVA
Web: www.nkrf.no

Sekretariat
Det er etablert et eget sekretariat for fagkonferansen. Dette vil være betjent til
følgende tidspunkter:
 Mandag kl. 08.00 - 11.20, samt i alle pauser
 Tirsdag kl. 08.00 - 09.00, samt i alle pauser
For øvrig kan sekretariatet nås på telefonnummer 908 28 733 under hele
konferansen.
Årsmøtet (åpent for alle NKRFs medlemmer)
Årsmøteforhandlingene starter kl. 15:30 tirsdag.
MERK: Registrering til årsmøtet vil foregå gjennom hele dagen – før konferansestart
og i alle pauser. Vi oppfordrer alle til å registrere seg til årsmøtet tidlig, da det ikke er
lagt inn mye tid mellom konferanseslutt og årsmøtestart.
Domkirkeodden og Hamarstua
Onsdag ettermiddag/kveld vil vi få en musikalskomvisning i Hamardomen. Fra
Hamardomen går vi til Hamarstua der årsmøtemiddagen vil bli arrangert.
Det vil bli busstransport fra hotellet til Domkirkeodden. Bussavgang kl. 18.30.
Etter årsmøtemiddagen vil det bli mulighet for å velge om en vil gå tilbake til hotellet
langs Mjøsa og opp gjennom Hamar eller ta buss tilbake også.
Utsjekk av rommene
Utsjekk av rommene skal skje før kl. 12.00 avreisedagen.

Til slutt ønsker vi nok en gang alle hjertelig velkommen til et forhåpentligvis
utbytterikt og minneverdig opphold på NKRFs fagkonferanse 2019.
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