Innbydelse til Harlans seminar 2017
Sjømilitære Samfund /Marineingeniørgruppen og arrangementskomiteen for Harlans seminar har
gleden av å invitere til det 43. Harlans seminar ved Solstrand Hotell & Bad i Os,
torsdag 2. og fredag 3. november 2017.
SMS/Marineingeniørgruppen har følgende kategorier medlemmer:
a. Offiser som er i aktiv tjeneste eller har permisjon fra Sjøforsvaret, eller innehar sivil
stiling i Sjøforsvaret.
b. Pensjonerte yrkesoffiserer i Sjøforsvaret.
c. Marineingeniører som har sluttet i Forsvaret.
Vår internettside under SMS/Marineingeniørgruppen er http://www.sms1835.no/mig.
Nå også på Facebook under Marineingeniørgruppen.
Årets tema: Autonome systemer i en sjømilitær sammenheng.
Autonome systemer i sjømilitær sammenheng er ubemannede autonome undervannsfarkoster
(AUV), droner (for eksempel UAV), våpensystemer og andre systemer som opererer med stor
grad av selvstendighet og uavhengighet. Den fremtidige utviklingen av Forsvaret legger opp til å
ta i bruk autonome systemer innen stadig flere områder. Seminaret skal formidle status på
autonome systemer i dag, og se på utfordringer og løsninger knyttet til bruk, kommunikasjon og
sikkerhetsmessige aspekter med autonome systemer.
Seminaret finansieres ved årlige avkastinger fra Georg og Ingeborg Harlans legat, egenandeler
og andre seminarinntekter. Dette dekker for tiden ikke de reelle utgiftene ved å gjennomføre
Harlans seminar. For at vi fortsatt skal kunne gjennomføre seminaret etter tradisjonell modell har
komitéen økt egenandelen noe. Det oppfordres til å informere om årets Harlans seminar for
aktuelle eksterne deltagere. Harlans seminar holder høyt faglig nivå, og er kompetansehevende
og relevant for forsvarssektorens ansatte.
Pakke for årets seminar :
Tjenestegjørende marineingeniører, marineingeniører med
permisjon fra forsvarssektoren og pensjonister:
Ikke-tjenestegjørende marineingeniører:

Pris
1500,- inklusiv kost/losji

Sivile/militære, ikke-marineingeniører (eksterne) 2 dager:

5800,- inklusive kost/losji

Sivile/militære, ikke-marineingeniører (eksterne) 2 dager:

3250,- eksklusiv kost/losji

1500,- eksklusiv kost/losji

OBS! For prisalternativ ”eksklusiv kost/losji” betales Harlans seminar ved påmelding til
Harlans seminar 2017 og hotellutgifter for den enkelte betales direkte til hotellet ved avreise.
Seminaret er ettertraktet og det er viktig å være tidlig ute. Det tas forbehold om ledig plass.
Meld deg på årets Harlans seminar ved å sende epost kontaktinformasjon som beskrevet i
tabell på neste side på epost til Magnus Mjelde Kluck, mkluck@mil.no med kopi til Bjørnar
Lekven; blekven@mil.no og leder M- gruppen Jostein Støldal på epost: jstoldal@mil.no.
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Innbetalt beløp sendes til:
Harlans Seminar 2017
v/ Jostein Støldal,
Bankkonto 3624 50 65358 innen fredag 13.oktober 2017.
(Bindene påmelding og betaling bør være registrer hos oss innen mandag 16. oktober)
Giroen merkes: HS-2017, ditt eget navn, kategori
Påmelding blir ikke registrert før egenandel er innbetalt.

Følgende felles buss transport vil bli tilbudt:
Torsdag 2 nov: Haakonsvern portvakt – Bergen Lufthavn – Solstrand, Os
avgang klokken 0800.
Retur fredag 3.nov: Solstrand, Os -Bergen Lufthavn-Haakonsvern vil bli organisert etter behov,
ca. kl 1630.
Følgende informasjon er nødvendig i forbindelse med booking av Solstrand.
Navn
deltaker

Kontaktdata Deltaker
kategori

Tlf:
E-postadr:

General- Ønsket
forsamling transport
torsdag/
fredag
Tjenestegjørende
Ja/Nei
Fra HOS
medlem i MFra
gruppen.
Flesland.
Pensjonert
medlem.
Ikke
tjenestegjørende
medlem

Ønsket
Deltakelse
deltakelse og festmiddag
eventuell
overnatting
Torsdag og
Ja/Nei
fredag
m/overnatting.

Til
Flesland /
Fredag
Til HOS

Ikke medlem i
M-gruppen
Vel møtt til et innholdsrikt Harlans seminar på Solstrand Hotell og Bad 

Magnus Mjelde Kluck (sign.)
Leder arrangementskomite HS 2017
Tel: 5550 4782(A)/906 63 733(P)
Epost : mkluck@mil.no

Bjørnar Lekven (sign.)
Administrativ støtte
Mobil: 474 67 096 (A)
epost: blekven@mil.no

2017 – Marineingeniørgruppen
http://www.sms1835.no/mig

