
 

 

  
 

Til 
EBAs medlemsbedrifter 
v/daglig leder 

 
                                                         Oslo 13. februar 2023 

 

Invitasjon  
Entreprenørdagen 2023 og generalforsamling i EBA 
 
Torsdag 25. mai, Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen 
For de som ankommer Bergen på onsdag 24. mai vil det bli arrangert et sosialt arrangement på 
Cornelius Sjømatrestaurant, Holmen. 
 
Kl. 1745  Avgang fra hotellet til Dreggekaien – skur 8 

Kl. 1800 Kl. 1800  Båtavgang fra Dreggekaien  
Kl. 1820 Kl. 1825  Ankomst Holmen og Cornelius Sjømatrestaurant - aperitiff 

Kl. 1915  Bespisning 
Kl. 2230-2300  Retur fra Holmen til Bergen 
  
Dersom du ønsker å delta, husk at du må du krysse av for dette på påmeldingsskjemaet. 
Ledsager er også invitert til å delta.  
 
Vedlagt følger program for Entreprenørdagen 2023 og generalforsamlingen. Vi tar forbehold om 
evt. endringer i programmet til Entreprenørdagen.  

Det inviteres til festmiddag med ledsagere torsdag kl.1900, Grand Bergen selskapslokaler, 
Nedre Ole Bulls plass 1.   

Det er reservert rom på Bergen Børs Hotell, Vågsallmenningen 1, Bergen, fra torsdag 25. mai 
til fredag 26.5.2023. Vi har også reservert noen rom fra onsdag 24. mai til torsdag 25. mai 2023 
til de som har behov for dette. Begrenset antall rom. Dersom du ønsker hotellrom må du krysse 
av for dette på påmeldingsskjemaet.  
 
Fra Bergen Lufthavn Flesland tar det 45 minutter med Bybanen (Linje 1) til Bergen sentrum og 
hotellet ligger kun ca. 5 minutters gange fra Byparken stasjon til hotellet.  
 
Bergen Børs: 
Enkeltrom pr. natt inkludert frokost:   kr    1790,- (standardrom) 
Dobbeltrom pr. natt inkludert frokost: kr    1990,- (standardrom) 
 
Ledsagere: 
Ledsagere inviteres til sosialt arrangement onsdag 24. mai og Entreprenørdagen og festmiddag 

torsdag 25. mai. Husk å melde ledsager på ved å krysse av for dette på påmeldingsskjemaet. 

Antrekk festmiddag: Pent 
 
Påmelding: 
Vennligst registrer din påmelding. Klikk her 

https://events.provisoevent.no/nho/events/entreprenoerdag-og-generalforsamling-i-eba-25-mai-2023/register/cat/59a5dd97-866a-494a-96e1-68048bfe4d35


2 
 

 
 

 
 
Vi har begrenset antall rom, frist for rombestilling er 31. mars 2023. 
Påmeldingsfrist for generalforsamlingen er 11. mai 2023 og for Entreprenørdagen senest  
18. mai 2023. 
 
 
Utgifter i forbindelse med arrangementet dekkes etter følgende regler: 
 
1. Entreprenørdagen og generalforsamlingen for delegater (medlemmer i EBA)   
            på Grand Bergen 25. mai 2023 dekkes av EBA. For ledsagere kr 700. 
 
2. Sosialt arrangement 24. mai – for delegater dekkes av EBA. For ledsagere kr 600. 
             
3. Festmiddag 25. mai for delegater dekkes av EBA. For ledsagere kr 1500. 
 
4. Alle øvrige utgifter til reise og opphold dekkes av deltakerne. 
 
 
Bedriften har rett til å møte med minst det antall representanter som er angitt i vedlagte 
stemmeliste. Det er anledning til å melde på flere.  
 
Nåværende styremedlemmer, samt tidligere styremedlemmer kan delta utenom den "kvote" 
som følger av listen.  
 
Eventuelle allergier oppgis i påmeldingsskjemaet.  
 
Alle påmeldinger er bindende. No-show vi bli belastet den enkelte deltaker.  
 
For medlemmer som ønsker saker behandlet utover de som er omtalt i vedtektenes § 4 sjette 
ledd, må forslag sendes til EBAs administrasjon innen utgangen av 25. mars 2023, jf. 
vedtektenes § 4 syvende ledd. 
 
Årsberetning og regnskap vil bli sendt ut sammen med innkallingen til generalforsamlingen 
4. mai 2023.  
 
Vi håper å se dere i Bergen 25. mai 2023.  
 
Velkommen! 
 

 
Vennlig hilsen 

ENTREPRENØRFORENINGEN – BYGG OG ANLEGG 

 

Heikki Eidsvoll Holmås 

Administrerende direktør  

 

Vedlegg 1:  Program Entreprenørdagen 2023 og generalforsamling med forbehold om evt.  

                       endringer. Programmet til Entreprenørdagen vi bli fortløpende oppdatert på  

                       EBA hjemmeside 

Vedlegg 2:  Stemmeliste pr. 10.2.2023 

https://www.eba.no/om-oss/vedtekter_EBA/#part4
https://www.eba.no/artikler/2023/entreprenordag-og-generalforsamling-2023/

