ASIS Norway • Chapter 94
– en organisasjon for

SECURITY
• PROFESJONELL
• INTERNASJONAL
• EKSKLUSIV

ASIS NORWAY ØNSKER DEG SOM MEDLEM

ASIS gir deg grunnleggende
forutsetninger for effektivt å kunne
forebygge kriminelle handlinger

ASIS Norway • Chapter 94
ASIS er
– verdens største security-organisasjon
med 35 000 medlemmer over hele verden
– en kilde til informasjon og kunnskap
innen alle relevante security-områder
– et globalt nettverk
for de som arbeider med security

Fra ASIS International –
til ASIS Norway
ASIS har sin opprinnelse i USA og ble grunnlagt i 1954. ASIS er en
internasjonal organisasjon – ASIS International – med egne
organisatoriske enheter i en rekke land. ASIS International ledes
fra hovedkvarteret i Alexandria, USA.
Hovedkvarteret i Alexandria, USA

ASIS Europe
Alle Chapter i Europa tilhører ASIS Europe, som ledes av en valgt
Region Vice President (RVP).
ASIS i Norden
Danmark, Norge og Sverige dannet felles Chapter i 1987, men det
ble oppløst i 1990 da Sverige dannet eget Chapter. Finland opprettet
Chapter i 1993.
ASIS Denmark/Norway fortsatte samarbeidet med felles Chapter
frem til at de to land besluttet å opprette Chapter hver for seg i 1998.

Topp foredragsholdere

ASIS Norway, Chapter 94, ble stiftet 1. april 1998.
Styret i 2003 består av:
Helge Kvamme, President, (e-post: helge.kvamme@no.pwcglobal.com)
Anders Venemyr,Vice President (e-post: anders.venemyr@telenor.com)
Siri Mollatt, Treasurer (e-post: siri.mollatt@hydro.com)
Roy Stranden, Secretary (e-post: roy.stranden@visa.no)

Konferanser og medlemsmøter

Medlemsfordeler
•

Medlemsmøter – arrangeres regelmessig ved bedrifter/
organisasjoner
– Faglig fordypning i aktuelle security-temaer
og nytt om ASIS

•

Egen hjemmeside for ASIS Norway – www.asis-norway.no
– På vår hjemmeside legges det ut fortløpende informasjon til våre medlemmer. Det er arkiv for faglig informasjon, samt henvisninger til ASIS Internationals hjemmeside, andre Chapteres sider og andre nyttige nettsteder.

•

ASIS International – www.asisonline.org
– En unik informasjons- og kunnskapsbase med
muligheter for tilknytning til internasjonale datanett

•

Nyhetsbrev og informasjon via e-post

•

Security Management
Et fagtidsskrift for security som utgis av ASIS International og
sendes medlemmene månedlig. Tidskriftet inneholder svært
mye aktuelt security-stoff og informasjon om arrangementer og
seminarer.

•

Medlemmene samlet hos IBM

www.asis-norway.no

ASIS internasjonale kontaktnett
– Medlemskap gir deg tilgang til personlige kontakter
innen security i hele verden og revidert medlemskatalog
en gang per år
Utdeling av medlems-sertifikater

•

Konferanser og kurs i Norge, Europa og i USA

•

Komiteer (“Working Groups”)
– Det er nedsatt flere komiteer internasjonalt til faglig
fordypning og utarbeidelse av spesialrapporter.
– ASIS Norway har egne komiteer tilpasset norske
forhold

•

Stipendier til kurs/konferanser (Europa/USA)
– Medlemmer tilbys stipendier årlig for deltakelse på
ASIS-arrangementer

•

Fagbøker
– ASIS tilbyr et omfattende bibliotek av security-litteratur

•

Utdanning
– ASIS har sitt eget security-utdanningsprogram:
Certified Protection Professional (CPP)

ASIS Norway • Chapter 94
ASIS Norway har som ambisjon å videreutvikle organisasjonen til å bli et nyttig og
aktuelt referansested for alle som arbeider med security og kriminalitet som operasjonell risiko i norske virksomheter. Vi søker flere medlemmer som vil være med på
å bygge ASIS Norway til å bli:

En norsk security-organisasjon med et internasjonalt perspektiv
som skal tilby sine medlemmer oppdatert security-kunnskap,
et security-miljø for uformell erfaringsutveksling og
et nettverk nasjonalt og internasjonalt som bidrar til
egen utvikling til beste for medlemmenes virksomheter.
Vi ønsker å videreutvikle et miljø der næringslivet og sikkerhetsmyndighetene
kan treffes og utvikle et strategisk og operasjonelt samarbeid innen kriminalitetsbekjempelsen.
Det er en viktig forutsetning for at ASIS Norway skal nå sine mål at medlemmene
er aktive og viser personlig engasjement.

Vi ønsker deg som medlem for å kunne utvikle ASIS Norway
til en fremtidsrettet og profilert security-organisasjon!

Medlemskap:
Medlemskapet er personlig og krever at du sender opplysninger om deg selv og
din bakgrunn til ASIS International via ASIS Norway.
Vi tilbyr også norsk medlemskap for studenter og pensjonister til redusert avgift
(inkluderer ikke medlemsfordeler i USA og Europa).
Du finner skjema for søknad om personlig medlemskap på vår hjemmeside, eller
kontakt styret for ytterligere informasjon om medlemskapet og betingelser.

Velkommen til ASIS Norway!
www.asis-norway.no

