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1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.
Konstituering av styrelsen:
Vice ordförande Kent Gylltoft, sekreterare Karin Mehlberg, kassör Fredrik Thunström,
ledamot John-Erik Fredriksson och Mikael Odlöw.
Revisionsberättelse förvaras hos sekreteraren.
Årsmötesprotokollet är justerat.
Som firmatecknare för Brosamverkan kvarstår Martin Laninge och Fredrik Thunström.
2. Justering föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning.
3. Brobyggardagen
Arbetet med Brobyggardagen 2011 års har påbörjats. Arbetsgruppen är densamma som
förra året. Lokal för middagen har sedan några år varit Svenska Mässan men lokalen är dyr
så man undersöker ny lokal.
4. Aktiviteter för nästa år
-

Seminarieserie – där man kan sprida erfarenheter från konstruktionsarbete. Javad
Homayoun och Thomas Darholm tar fram förslag på hur dessa träffar kan se ut. Förslag till
första diskussionsämne är erfarenheter av konstruktion av broar enligt Eurokod. Martin tar
kontakt med Javad och Thomas.

-

Kursen för yrkesarbetare – Ansvarig är Torbjörn Eriksson WSP och medarrangör är en
entreprenör. Torbjörn tar reda på vilken entreprenör som står på tur.

-

Studiebesök för ”unga” konstruktörer – Två studiebesök per år är önskvärt. Ett rullande
schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöket har tagits fram:
1) Reinertsen, 2) Vectura, 3) ELU, 4) Ramböll, 5) Cowi, 6) Gatubolaget, 7) Inhousetech,
8) WSP, 9) Sweco. Fredrik ringer till Bo Gerenmark på Reinertsen och tar även kontakt
med Vectura.

-

”Konstruera i 3D” – seminarie för konstruktörer och entreprenörer – WSP har konstruerat
och upprättat ritningar i 3D. Martin tar kontakt med K-G Lundström och frågar om han är
villig att hålla i detta.
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5. Ungdomar till branschen - Universeum
Vi jobbar vidare med det inarbetade konceptet ”Framtida byggande” ett år till. Projektledare
saknas dock, (Ingvar Olofsson vill inte fortsätta ett år till). Lennart Apelberger och/eller
Christer Norén kommer tillfrågas att ta över. Martin tar kontakt med dessa.
6. Ekonomi
Fredrik tar fram en budget till nästa medlemsmöte.
Frog vill bli medlem i Brosamverkan. Fredrik skickar faktura till Frog.
7. Hemsidan
Medlemsförteckningen som finns på hemsidan måste uppdateras.
Brosamverkans stadgar är inte åtkomliga på hemsidan. Martin tar kontakt med Annika
Romell som kommer att uppdatera hemsidan.
8. Övriga frågor
Ett närmare samarbete mellan Konstruktionscentrum på Chalmers och Brosamverkan
önskas. Styrelsens ordförande blir adjungerad medlem i Konstruktionscentrum.
Kvinnligt nätverk i Brobranschen diskuteras vidare på nästa medlemsmöte. Intresset för ett
sådant nätverk bland unga kvinnor i branschen undersöks av medlemsföretagen. Karin och
Fredrik har undersökt intresset hos Gatubolaget respektive Inhousetech och på båda
företagen vill man hellre träffa unga kollegor (både män och kvinnor) i branschen.
Styrelsen kommer att tacka av Anders Huvstig för arbetet i styrelsen. Avtackningen blir
onsdagen den 2/6.
Mikael Odlöw informerade att Svensk fabriksbetong slagits samman med
Betongvaruindustrin och bildat ”Svensk Betong”.
9. Nästa möte
Nästa möte 2010-08-25 kl.13.00 hos Inhousetech.
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