Langesund
Rotaryklubb
Møtereferat 26.10.2016. Nordisk Emballase – og Produkttesting AS (NMT)
Møtet fant sted hos NMT på Eik.
Det var 12 medlemmer tilstede i tillegg til 2 gjester: Per Magne Berget fra Brevik Rotary og
Reidun Eriksen.
Hendelser på denne dag fra historien:
Etablering av Røde Kors i 1863
Underskrivelse av traktaten for oppløsning av unionen med Sverige i 1905
Presidenten har vært i kontakt med Tor Alrik Dahl. Han står overfor en ryggoperasjon og kan
foreløpig ikke delta på møtene. Forventer å komme tilbake etter nyttår.
Presidenten ga en kort orientering om Rotary generelt og om Langesund Rotary før ordet ble
overlatt til daglig leder i NMT Rune Fink. Se for øvrig:
http://www.net17025.com/Hjem/cid/30538/
Rune Fink etablerte NMT i 2007. Han hadde inntil da arbeidet med materialtesting i Borealis
og ønsket å ta med seg deler av denne virksomheten for å danne eget firma. Innledningsvis
ble utstyr overtatt av Borealis og lokal ble leid der. Han mente at det var et marked for en
uavhengig enhet for slik testing. Selskapet har nå 5 ansatte, hvorav 1 i Sverige. Han har kjøpt
nabotomten for å kunne utvide virksomheten.
Rune Fink ga en engasjert presentasjon av tankegangen rundt materialtesting. Han var kritisk
til å begrense testingen til etablerte standarder, spesielt da de i mange tilfelle ikke tok
behørig hensyn til den faktiske anvendelsen av produktene som skulle testes. Slik
begrensning kunne også lette hindre utvikling av nye produkter, hvor det ikke finnes
etablerte standarder. Det kunne også medføre å godkjenne produkter som egentlig ikke var
gode nok til sin faktiske anvendelse.
Han brukte blant annet som eksempel et tilfelle hvor et barn hadde åpnet en flaske med
Whitesprit og drukket av den, selv om flasken var forsynt med «barnesikker» lukking.
Teststandarden tok ikke hensyn til at whitesprit påvirket barnesikringen slik at den ikke
lenger fungerte. I tillegg til dette spesifikke problemet, så mente han rent generelt at kravet i
standarden var satt alt for lavt.
Rune var opptatt av godt samarbeid mellom virksomheter, selv om de delvis kunne være
konkurrenter. Slikt samarbeid var gjerne til fordel for begge parter. Spesielt nevnte han
Norner hvor det var utstrakt uformell kontakt.

NMTs styrke ligger blant annet i den sterke plastfaglige bakgrunnen de selv har og den ekstra
kompetansen de får via Norner. Dette gjorde at de i svært mange tilfelle var i stand til å løse
problemer som andre testvirksomheter ikke kunne klare, og hvor viktige forhold lett kunne
bli oversett.
NMT sikter nå mot å bredde sin virksomhet ved å teste andre materialer enn plast og heller
ikke bare teste emballasje.
Spesielt undertegnede syntes besøket var interessant etter i flere år å ha vært ansvarlig for
materialtestingen i Borealis (mens det var eid av Statoil) og kjente igjen flere av
problemstillingene.
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