DEN NORSKE AKTUARFORENING

AKTUARFOKUS 2020
Den Norske Aktuarforening (DNA) inviterer til heldagsseminar med temaer som opptar aktuarene og
forsikringsbransjen.
Seminaret avholdes:
torsdag 13. februar 2020 kl. 09.00 – 17:00 på Thon Hotel Opera (Dronning Eufemias gt 4)
08.30 – 09.00

Registrering med kaffe

09.00 – 09.05

Velkommen
Gunn Albertsen, leder i Den Norske Aktuarforening

09.05 – 10.00

IFRS 17 and discounting
Dr. Günter Schwarz, Munich Re

10.00-10:45

Alternative referanserenter i norske kroner
Vidar Knudsen, DNB

10:45 – 11:15

Kaffepause

11:15-11:55

Egen pensjonskonto
Styret kommer tilbake med foredragsholder

11:55-12:00

Beinstrekk

12:00-13:00

Kunsten å kommunisere det kompliserte
Jo Røislien, Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS),
Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), og Norges Teknisk-naturvitenskapelige
Universitet (NTNU)

13.00 – 14.00

Lunsj

14:00-15:00

Solvency II under review
Malcolme Kemp, Nematrian

15:00-15:15

Kaffepause

15:15-16:30

Maskinlæring og veien til datadrevne beslutninger
Karl Ove Aarbu, Tryg Forsikring

16:30-16:55

Utdeling av Aktuarprisen med foredrag ved vinner

16:55 – 17:00

Avslutning
Gunn Albertsen, leder i Den Norske Aktuarforening

Seminaret gir 6 poeng for internasjonalt godkjent aktuar

DEN NORSKE AKTUARFORENING
Priser
Medlemmer av DNA/ utenlandske aktuarforeninger:

kr 2.500 (kr 2.900 inkl. middag)

Ikke-medlemmer:

kr 3.900

Aktuarstudenter, universitetsansatte og DNA pensjonister:

kr 900 (kr 1.300 inkl. middag for
medl.)

Deltakelse kun på middag etter årsmøte:

kr 400

Deltagelse på middagen etter årsmøtet er for medlemmer av DNA og andre
aktuarforeninger.
(For medlemmer av DNA vil faktura bli sendt til e-postadressen i medlemsregisteret.)

Påmelding
Påmelding er bindende og gjøres på aktuarforeningens hjemmeside:
www.aktfor.no senest 29. januar 2020.
Ved spørsmål kontakt admin@aktfor.no
Antall plasser er begrenset. Innen påmeldingsfristen vil medlemmer prioriteres ved for mange
påmeldte.

Forfall
Gi beskjed til administrasjonssekretæren på admin@aktfor.no hvis du er påmeldt, men blir
forhindret fra å delta på seminaret og/eller måltidet etter årsmøtet. Gi også beskjed om en
annen kommer istedenfor den som er påmeldt.

Medlemsmøte og årsmøte
Kl. 17:15 avholdes på samme sted medlemsmøte med påfølgende årsmøte og middag.
Deltakelse på selve årsmøtet er gratis og trenger ingen forhåndspåmelding. Middagen har
særskilt påmelding. Både årsmøte og middag er begrenset til medlemmer av DNA og andre
aktuarforeninger. Invitasjon til årsmøtet finner du i AKTUariELT.

Overnatting Hotel Thon Opera
Rom inkl. frokost kan bestilles på nettstedet

Påmelding til Aktuarfokus og årsmøtemiddag skjer på www.aktfor.no

