
 
TRONDHJEMS POLYTEKNISKE FORENING  

Generalforsamling tirsdag 29. mars kl. 19.00 i rom U201 i «Akrinn» på NTNU campus Kalvskinnet   
(tidligere HiST)   Inngang fra Sverres gate 12 eller Gunnerus gate 1   
(Se kart og parkeringsinfo på neste side) 

 

 
 
 
 

Det grønne skiftet kommer, men har vi nok metaller? 
 
Foredrag av Arne Bjørlykke. 
 
Elektrifisering av samfunn krever store mengder metaller til kabler, ledninger, batterier, vindmøller. Vi 
ser allerede nå kraftig prisøkning på batterimetaller som litium og kobolt. Foredraget vil vise hvor i 
verden vi har de viktigste metallressursene, og om noen land vil sitte med kontroll over ressursene. 

 
 
 
Arne Bjørlykke er bergingeniør fra NTH og har omfattende yrkesbakgrunn, bl. a. 
Forsker og Adm. Dir. ved NGU, Professor i malmgeologi ved universitetet i Oslo og 
direktør på Naturhistorisk Museum ved siden av ulike internasjonale verv. 
 
 

 
 

Sakliste: 
         1. Foredrag 
                   2.Godkjenning av generalforsamlingens innkalling og sakliste. 
                   3. Valg av møteleder og referent. 
                   4. Årsberetning for 2020 og 2021 
                   5. Regnskap for 2020 og 2021. 
                   6. Innkomne forslag. 
                   7. Budsjett for 2022. 
                   8. Valg. 
 
Sakspapirene vil bli lagt ut i møterommet før generalforsamlingen åpnes.  
Gjester er velkommen til å overvære generalforsamlingen (men 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 

 
 

Vi serverer kaffe og kringle etter foredraget. Av hensyn til serveringen ber vi om 
påmelding, enten med påmeldingsskjema under lenken «aktivitet» på http://tpfinfo.no/,  
med E-post til post@tpfinfo.no  eller til telefon 977 58 200   
innen mandag 28. mars kl. 12.00 

 



Kart

 

Bilparkering: 
Offentlig parkering på parkeringsplasser i Munkegata og Kongens gate (avgift fram til kl. 20). Også 
mulig å parkere i parkeringshusene Torget og Leüthenhaven. Parkeringsområdene vist med blå 
farge. 
 
 
Buss: 
Nære holdeplasser er «Nidarosdomen» og «Prinsens gate P1-P2» (Prinsenkrysset) 
 
Inngangen til møtelokalet: 
       Blå pil viser inngangen fra Sverres gate 12           Rød pil viser inngang fra Gunnerus gate 1. 
 
Hvis du trenger hjelp med døra, ring 977 58 200 eller 90 70 80 30 for å bli sluppet inn. 


