
 

TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING 
Generalforsamling 

Tirsdag 28. mars på NTNU campus Kalvskinnet (tidligere HiST), Gunnerus gate 1.   
Møtet starter kl. 19.00.  (Se kart og parkeringsinfo på neste side) 

 
 

 

AIS – Et maritimt antikollisjonssystem.  
System og produktutvikling i Kongsberg Seatex  AS. 

ved 

siv.ing Per Chr. Berntsen 
 

              
 
AIS ble opprinnelig utviklet som et enkelt antikollisjonssystem som skulle gi alarm hvis det oppsto 
fare for kollisjon mellom skip.  
Systemet ble påbudt globalt av IMO – International Maritime Organization og har etter hvert utviklet seg 
til å bli et omfattende maritimt kommunikasjons- og varslingssystem med mange tjenester og 
bruksområder. Foredraget handler om utvikling av AIS standarden i IEC TC 80 og utviklingen av AIS 
produkter i Kongsberg Seatex AS. 
 
Per Chr. Berntsen har vært assisterende direktør og IT / IPR direktør i Kongsberg Seatex AS siden 1997 og før 
det vært divisjonsdirektør i Telenor Mobil, Teknisk direktør i Stentofon AS og Teknisk sjef ved Radioavdelingen i 
Trøndelag Teledistrikt. Nå pensjonist og eget konsulentfirma innenfor antenner og radiosystemer. 

 

Sakliste: 
         1. Foredrag 
                   2.Godkjenning av innkalling og sakliste. 
                   3. Valg av møteleder og referent. 
                   4. Årsberetning for 2016. 
                   5. Regnskap for 2016. 
                   6. Innkomne forslag. 
                   7. Budsjett for 2017. 
                   8. Valg. 
                   9. Utdeling av foreningens hederstegn 
 
Sakspapirene vil bli lagt ut i møterommet før generalforsamlingen åpnes.  
Gjester er velkommen til å overvære generalforsamlingen (uten stemmerett). Medlemmer som innehar 
foreningens hederstegn, oppfordres til å bære dette. 
  Hvis ytterdøra er stengt når du kommer, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 

 
 Påmelding til tlf. 977 58 200, med e-post til styret@tpfinfo.no eller via lenken 
Påmelding på TPFs hjemmeside http://tpfinfo.no/,  før mandag 27. mars kl. 12.00 

http://tpfinfo.no/paamelding.htm
http://tpfinfo.no/


Kart: 
 

 
 
 
 
Se også foreningens webside http://tpfinfo.no/  for informasjon om møter mm. 
 

 

Bilparkering: 
Offentlig parkering på 
parkeringsplass og i parkerings-
kjeller  på Leüthenhaven, i 
Kalvskinnsgata og noen plasser i 
E. C. Dahls gate (alle avmerket 
med blå farge på kartet) 

Buss: 
Nærmeste holdeplasser er 
«Prinsen kinosenter» og 
«Prinsens gate» (Prinsenkrysset) 

 

Rød pil på kartet peker på 
inngangsdøra til møtelokalet.  
Hvis ytterdøra er stengt,  
ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 
for å bli sluppet inn. 
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