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1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen och Annika
Romell välkommen. Annika presenterade sig och berättade om sitt arbete med bla
Brosamverkans hemsida och anmälan till Brobyggardagen.
2. Justering föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning.
3. Brobyggardagen
Anmälan till Brobyggardagen 2011 har gått ut. Annika berättade att många utställare har
anmält sig och att det är ”först till kvarn” till platserna att ställa ut. Middagen kommer hållas
på Rondo.
4. Aktiviteter i år och 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 har
kontaktat Thomas som meddelade att man kommer ta tag i detta i början av nästa år.

-

Kursen för yrkesarbetare – Ansvarig är Torbjörn Eriksson WSP och medarrangör är en
entreprenör. Martin har kontaktat Torbjörn. Kursen kommer att hållas i början av nästa år.

-

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/ÅF, 7)
Inhousetech, 8) WSP, 9) Sweco. Fredrik kollar om Tyréns och Norconsult vill medverka.
Fredrik har kontaktat Bo Gerenmark på Reinertsen och Vectura eftersom de står först på
listan att arrangera studiebesök.

-

”BIM” – Building Information Modeling.– WSP, (K-G Lundström) kommer att hålla ett
seminarium 2010-12-06, kl.15- 18 i WSP´s lokaler på Rullagergatan. Chalmers kan tänka
sig att ha en uppföljning nästa år.

5. Ungdomar till branschen - Universeum
På Framtidsdagen 2010-12-01 på Universeum kommer niondeklasserna som varit med i
projektet Framtida byggande att presentera sina arbeten och pris kommer delas ut till bästa
klass. Om inte Brosamverkan hittar någon projektledare till nästa år kommer inte ”Framtida
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byggande” att fortsätta.
Sponsringen från medlemsföretagen har varit sämre i år än tidigare år.
6. Ekonomi
Fredrik tar fram en budget till nästa medlemsmöte.
7. Hemsidan
Karin kollar medlemsregistret och skickar till Annika Romell. Cowi och Frog har
tillkommit.
Martin tar kontakt med ÅF och hör om de vill bli medlemmar i Brosamverkan.
8. Övriga frågor
Konstruktionscentrum på Chalmers (med Brosamverkan som garant) anordnade Designoch konstruktionsdagen 2010-11-22, em. Den här gången var temat hur underjordiska
järnvägar och tunnelbanor möter staden. Det var många deltagare, 435 stycken och Anneli
Hultén inledningstalade.
9. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2011-03-01 kl.14.00 hos Inhousetech.
Nästa medlemsmöte 2010-12-15. Samling kl. 11.45 hos Sweco, jullunch och därefter möte.
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