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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
Kenneth Wahlqvist
Kassör
Fredrik Thunström
Ledamot
John-Erik Fredriksson och Mikael Odlöw
Presentation av styrelsemedlemmarna företogs under mötet.
2. Justering föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning.
3. Brobyggardagen
Arbetet med 2012 års brobyggardag har startat men tema är ännu ej fastställt. Samma
lokaler som 2011, dvs. Mässans kongresshall och Rondo (för middagen) är bokade. Förslag
om att förlägga dagen till nya hotellet i Posthuset har inkommit men det blir ej aktuellt för
2012.
Arbetsgruppen har för avsikt att scanna in alla tidigare program för brobyggardagen och
lägga ut dem på hemsidan.
4. Aktiviteter för kommande år
-

Seminarieserie – där man kan sprida erfarenheter från konstruktionsarbete. Javad
Homayoun och Magnus Bäckström tar fram förslag på hur dessa träffar kan se ut enligt de
diskussioner som fördes på årsmötet.

-

Kursen för yrkesarbetare – Ansvarig är även i år Torbjörn Eriksson WSP med en
entreprenör som medarrangör. Kursen hålls under vinterperioden och det är viktigt att
behålla det praktiska fokuset. Bör även påtalas att kursen lämpar sig för nya/yngre
arbetsledare.

-

Studiebesök för ”unga” konstruktörer – Två studiebesök per år är önskvärt. Ett rullande
schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöken har tagits fram:
1) Reinertsen, 2) Vectura, 3) ELU, 4) Ramböll, 5) Cowi, 6) Gatubolaget/ÅF, 7)
Inhousetech, 8) WSP, 9) Sweco. Reinertsen (Bo Gerenmark) är först ut till våren och
Vectura (Roland Olsson) näst i tur att arrangera studiebesök.
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”BIM” – Building Information Modeling.– WSP, (K-G Lundström) höll ett uppskattat
seminarium hösten 2010. Chalmers planerar för ett seminarium kring rapporten ”Structural
engineering potentials and applications for effective industrial bridge construction”. Det är
viktigt att ej lägga ribban för högt vad gäller BIM inom anläggningsbranchen utan att hellre
komma igång till att börja med. Verkliga exempel bör tas fram och visas upp. Exempel som
nämndes var rondellbron i Bohus (Skanska), delen Ånäs inom Partihallsförbindelsen
(Skanska) samt bro över Säveån (Phil & Sǿn).

5. Ungdomar till branschen - Universeum
Framtidsdagen kommer att hållas på Universeum under hösten. Sören Lindgren från
Chalmers (numera pensionär) är ny projektledare och ett första möte i arbetsgruppen är
bokat. Tomas Kutti har ej svarat på förfrågan om att vara med i arbetsgruppen, Mikael
Odlöw stöter på honom.
Totalkostnaden 2010 uppgick till knappt 400.000 kr. Förfrågan om sponsring för 2011 från
medlemsföretagen kommer att skickas ut.
Universeums uppföljning av genomförda arrangemang 2007-2009 visar att de haft en
positiv inverkan på att locka ungdomar till tekniska branscher/yrken.
6. Ekonomi
Budget för 2011 finns bilagt årsmötesprotokollet.
Ny medlem Weber (Karin Pettersson har hört av sig) och Brokontroll (Jan Sandberg).
Fredrik tar kontakt med ÅF (Ingvar Larsson) och Cowi (Thomas Darholm) angående
medlemskap.
7. Hemsidan
Det finns diskrepans mellan vilka medlemmar som betalt och vilka som visas på hemsidan.
Fredrik reder ut detta ihop med Karin och Annika Romell.
8. Stipendie
Anders Lindvall, Thomas Concrete Group AB, har sökt stipendie för forskning i ämnet
”Flygaska i anläggningsbetong”. Ansökan gäller bidrag till en frys som inköpts till
projektet. Ansökan uppfyller statuterna för stipendie men kompletterande uppgifter (faktura
etc.) behövs. Mikael Odlöw kontaktar Anders Lindvall för detta.
9. Årsmöte
Årsmöte hölls 2011-03-24 och därefter hölls medlemsmöte. Verksamhetsberättelse 2010
och Verksamhetsplan 2011 finns på hemsidan.
10. Övriga frågor
--
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11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2011-08-30 kl.14.00 hos Inhouse Tech.
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