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Det här är ett förkortat nyhetsbrev med framförallt information om SWESIAQ:s vårmöte 15 mars i samarrangemang med Fuktcentrums informationsdag 16 mars. All information finns på SWESIAQ:s hemsida.

Varmt välkommen till samarrangemanget SWESIAQ:s
vårmöte och Fuktcentrums
informationsdag!
Du får en chans att delta i båda dessa
arrangemang och att under två dagar delta
i intressanta seminarier och diskussioner.
Både SWESIAQ och Fuktcentrum strävar
efter att öka nätverket, kunskapen och
erfarenhetsutbytet. Det finns många områden där vi alla kan dra nytta av ett närmare
samarbete. Därför vill vi uppmuntra dig att
dra nytta av möjligheten att delta i båda
dagarna. Du inbjuds också att delta i en
middag den 15 mars (till självkostnadspris)
där diskussionerna förhoppningsvis kan
fortsätta.
Deltagaravgifter:
Deltagande under båda dagarna: 5000 kr
Fuktcentrums informationsdag: 2900 kr
SWESIAQ:s vårmöte:
2500 kr
Alla som deltar i SWESIAQ:s vårmöte (en
eller två dagar) får SWESIAQ-medlemskap
med avgiften betald för 2016. Du som redan
är medlem får istället 250 kr reduktion av
deltagaravgiften.
Deltagande i årsmötet är givetvis kostnadsfritt men endast öppet för medlemmar.
Middag på närbelägen restaurang till
självkostnadspris den 15 mars
Här länk för anmälan:
http://www.swesiaq.se/moetenkonferenser/swesiaqs-vaar-och-aarsmoete-isamarbete-med-fuktcentrum.aspx

Årsmötet 15 mars

På gång inom innemiljöområdet

Detta nyhetsbrev är samtidigt kallelse till
SWESIAQ:s årsmöte 15 mars kl 16.

15-16 mars i Stockholm.

Om du vill föreslå lämpliga personer till styrelsen
(ordförande, ordinarie, suppleanter), kontakta valberedningen genom Bo Glas (bo.glas@umu.se).
Har du andra förslag till årsmötet, skriv en motion till
styrelsen snarast.

SWESIAQ:s vår- och årsmöte i samarrangemang med
Fuktcentrums informationdag
Se text ovanför!

18-19 april i Stockholm.
Inomhusmiljö 2016
Läs mer på: http://www.teknologiskinstitut.se/inomhusmiljo2016/k3976

Ansökningstiden för studentstipendium är förlängd till 25 februari
Du som funderar på att söka SWESIAQ:s bidrag för
konferensresor - upp till 10 000 kr - hittar all information om stipendiet på SWESIAQ:s hemsida.

20-22 april 2016 i Barcelona, Spanien.
4th Workplace and Indoor Aerosols Conference
Läs mer på: http://aerosols2016.eu/wp/conference/

3-8 juli 2016 i Gent, Belgien.
The 14th International Conference of Indoor Air Quality
and Climate
Läs mer på: www.indoorair2016.org

Har du någon aktivitet som du vill informera om, nya forskningsresultat
eller annat som kan intressera våra nyhetsbrevläsare?
Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se. Då kan vi lägga in informationen på SWESIAQ:s hemsida och/eller skriva om den i
nyhetsbrevet. På SWESIAQ:s hemsida www.swesiaq.se eller i KOMIN:s kalender på www.kominmiljo.eu kan du se vad
som är på gång just nu inom innemiljöområdet. Om du vill avbryta din prenumeration: Skriv till nyhetsbrevet@swesiaq.se

