Referat fra medlemsmøtet DNA
_______________________________________________________________________
Tidspunkt

: Torsdag 23. mai 2019 kl. 17:00

Sted

: Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

_______________________________________________________________________

Agenda
Leder Gunn Albertsen ønsket velkommen til møtet.
1. Referat fra medlemsmøte 21. mars 2019
Referatet fra medlemsmøtet ble godkjent uten kommentarer.
2. Søknad om medlemskap


Søknad fra Cecilia Tran
Cecilia er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo der hun fullførte sin Mastergrad i
modellering og dataanalyse juni 2016. Hun skrev masteroppgave med tittelen
«Customer Duration and probability in general insurance» med Ingrid Hoff som
veileder. Cecilia jobber i Codan forsikring, og er anbefalt av Maja Alvilde Bratlien
Larsen og Lars Lødøen Halsteinslid



Tam Ha
Tam er utdannet Aktuar fra Universitetet i Oslo, der han fullførte sin master i
modellering og dataanalyse høsten 2018. Han skrev masteroppgave med tittelen:
«Modelling the premium in Non-Life Insurance – A Comparison of Generelized Linear
and Generalized Linear Mixed Models”. Tam jobber i Oslo Pensjonsforsikring og er
anbefalt av Hanne Myhre.



Klaas de Jong
Klaas er utdannet aktuar fra Universitetet i Oslo der han fullførte sin Mastergrad i
modellering og dataanalyse sommeren 2015. Han skrev masteroppgave med tittelen
«Transient linear price impact. A second generation o market impact models». Klaas
jobber i KLP, og er anbefalt av Emma Franciska Orning Perger.

Alle kandidatene er innstilt av styret, godkjent av Utdanningskomiteen og ble innmeldt i
foreningen ved akklamasjon.
3. Meddelelser


Yngre aktuarer
o Spørreundersøkelse rettet mot yngre medlemmer (under 40 år) om
foreningens tilbud og aktiviteter. Undersøkelse ble sendt ut i går. Styret
oppfordrer medlemmene til å gi sin klare og tydelige tilbakemelding.
o Eget arrangement til høsten



Økonomisk støtte fra stipendiefondet
o Det kan ytes støtte fra Den Norske Aktuarforenings Stipendiefond til
medlemmer i forbindelse med:
 Studieopphold i utlandet
 Etterutdanning av aktuarer
 Publisering av aktuarfaglig teori
 Publisering av praktiske anvendelser av aktuarfaglig teori

Reise og opphold ved aktuarkongresser og –kollokvier for
aktuarstudenter som har fått. antatt et arbeide til den
aktuarkongressen eller –kollokviet som det søkes om støtte til.
Budsjettert rammen for 2019 er kr 50.000. Styret kan gi støtte til flere søkere.
Søknadsfrist er 1. september 2019.
Søknad om støtte sendes til foreningens administrasjonssekretær i e-post:
admin@aktfor.no.


o
o
o



CERA
o
o
o

– Certified Enterprise Risk Actuary
En mulighet for etterutdanning for internasjonalt godkjente aktuarer i DNA.
Er en kvalifisering i risikostyring
DNA er ikke helt i mål med avtalen om å bli fullverdig part av CERA, men vi
arbeider med den siste avtalen.
o Internasjonalt kvalifiserte medlemmer av DNA vil ha mulighet til å følge
seminarene som leder til CERA selv om DNA ikke per i dag er fullverdig part.
o Oppdatert informasjon er tilgjengelig på hjemmesiden aktfor.no



Etterutdanning for internasjonalt kvalifiserte aktuarer
o Minne om registrering av etterutdanningspoeng på hjemmesiden. Dette gjelder
internasjonalt kvalifiserte medlemmer.
o F.eks. gir deltakelse i møtet i dag 1 etterutdanningspoeng
o Krav til oppnåelse er 48 poeng, som er ment å tilsvare 6 ordinære dagsverk i
løpet av en tre-årsperiode.
o Første tre-årsperiode begynte 01.01.2016 og er utløpt. Internasjonale
medlemmer som etter to påfølgende 3-års perioder ikke tilfredsstiller kravene
vil miste sin internasjonal godkjenning.



Høstens medlemsmøter
o 12. september og 24. oktober, DNBs lokaler i Oslo
o Julemøtet avholdes 28. november i Vitenskapsakademiet, Oslo



Ny hjemmeside – kontrakt med leverandør er inngått i dag



Seminar i profesjonsetikk
o Hvert andre år arrangeres det seminar i profesjonsetikk. Seminaret arrangeres
12. september i Oslo.
o Det vil bli innlegg ved Morten Harbitz og EY gir en introduksjon til etikk og
dilemmaer i arbeidslivet
o Vi minner om at gjennomgått etikkseminar er obligatorisk for å bli
internasjonalt kvalifisert
o Seminaret er derfor gratis for de som ikke er internasjonalt kvalifisert, men vil
koste kr 1.000 for andre medlemmer.

4. Foredrag: Dynamic pricing of disability risk using credibility theory:
application in a life insurance company, ved Jimmy Paul, Sparebank1
Forsikring
Kommentarer fra: Lars Lødøen Halsteinslid, Erik Myhre, Odd Arne Svendsen, Carl Axel
Holtsmark, Carl Peter Kirkebø, Martin Lerudjordet og Sissel Rødevand.
Etter møtet ble det servert tapas-meny. Det var 34 medlemmer påmeldt til
medlemsmøtet. 31 deltok på møtet. 27 deltok på middagen, inkludert foredragsholder.

