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Ansv
1.

Mötets öppnande
Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2.

ML

Justering föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning.

3.

alla

Professur vid Chalmers
Dialog för med kandidat 1.

ML

Kandidat 1 börjar på ett nytt jobb 1 januari 2016, men detta är inget hinder för professuren.
Professuren kommer att vara på 20 % av heltid. Preliminär beskrivning är
”Produktionsanpassad konstruktionsteknik” (i samråd med kandidat 1, Chalmers och
Brosamverkan).
Akademisk granskning är på gång.
Lägesrapport ges vid medlemsmötet 4 december. Vid detta möte tillfrågas också
Brosamverkans medlemmar om förslag på ytterligare presumtiva kandidater till professuren.

4.

Kommande aktiviteter
-

Kurs för yrkesarbetare. Vid tidigare styrelse- och medlemsmöten har det diskuterats
kring att arrangera en introduktionskurs för yrkesarbetar (”Betongkurs klass III”).
Kenneth har kontaktat Gunilla Teofilusson på CBI angående kursen och för att ta ett
program.

-

Ang. fortsättning på workshop om brolager i Stockholm. Det verkar inte finnas några
problem med brolager (eller räcken) i Stockholm och därför finns det heller inget
behov av en workshop i Stockholm.
Dock kan det bli aktuellt att workshops anordnas på andra orter.

-

Studiebesök för ”unga” medarbetare. Inget nytt sedan föregående styrelsemöte.
Ett rullande schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöken
finns. På tur står 1) Inhouse Tech, 2) ÅF, 3) WSP, 4) Sweco, 5) Reinertsen, 6)
Ramböll och 7) Cowi. Inhouse planerade med att ordna studiebesök vid
Marieholmsförbindelsen (Stein kan eventuellt hjälpa till).
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5.

-

En studieresa planeras under hösten, vid Queensferry Crossing i Edinburgh. Inget
nytt finns att rapportera sedan föregående styrelsemöte
Bron är också snart färdigbyggd och därför läggs besöket på is.

-

Resmål för kommande studieresor diskuterades. Förslag på resmål: Stavanger, Danmark
(t.ex. Fehmarnförbindelsen och den nya bron över Storströmmen) eller London (t.ex.
Crossrail eller nya Paddington Station).
Frågan om ytterligare resmål tas upp på medlemsmötet 4 december.

Ekonomi
En fråga som har diskuterats är att dela upp Brosamverkan i en ideell och en
kommersiell del. Den kommersiella delen ett organisationsnummer skall registreras för
Brosamverkan. FT bevakar frågan.

FT

I övrigt inget nytt att rapportera.
6.

Brobyggardagen
Inbjudan till Brobyggardagen 2016 har skickats ut och finns tillgänglig på hemsidan.
Genomgång gjordes av programmet. Några intressanta projekt som kommer att presenteras är
St. Croix Crossing (Minnesota DOT) och SR 520 Seattle.

ML

After bridge kommer att genomföras även vid Brobyggardagen 2016.
Det har kommit in få nomineringar till årets brobyggare. Styrelsen uppmanas att komma med
ytterligare förslag.
Studenter (från Chalmers) kommer att bjudas in till Brobyggardagen (samma som 2015).

7.

Befintliga och nya medlemmar
Presumtiva nya medlemmar är EQC, Structor och Centerlöf & Holmberg. ML kontaktar dessa.
Styrelsen funderar på om det finns ytterligare presumtiva medlemmar.

8.

ML

Hemsidan
Hemsidan behöver ses över, främst innehållsmässigt. Styrelsen får i ”hemläxa” att göra
detta. (kvarstår från föregående möte).
Det finns en inloggning på hemsidan. Syftet med denna är oklart. AL hör med Annika
om detta.

ML

Det behövs en webbmaster för hemsida – lämpligen någon person i styrelsen.
Arbetsuppgifter är att hålla ordning på information på hemsidan rörande t.ex.
marknadsföring och anmälning. AL erbjuder sig att göra detta.
Det diskuterades också om någon app för smartphones skall tas fram. Styrelsen anser att
detta inte är så angeläget i dagsläget. Däremot finns det ett behov av att göra hemsidan
mobilanpassad – AL hör med Annika om detta.
Annat som diskuterades var om Brosamverkan skall synas på sociala medier, t.ex.
Linkedin eller Facebook. Styrelsen funderar på detta till nästa möte.
9.

Stipendier
Inga nya ansökningar har kommit in.

AL
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Tidigare under året beviljades en ansökan för en studieresa inom ett examensarbete för
att studera broplattor av korslimmade massivträelement med underliggande stålbalkar.
Examensarbetarna är inbjudna till nästa medlemsmöte istället (4 december).
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

alla

11. Kommande möten
Nästa styrelsemöte: 23 februari 14-16 (Inhouse).
Nästa medlemsmöte: 4 december 10-12 (Sweco, Skånegatan 3) med efterföljande
jullunch (på Hotell Heden). Mottagare av stipendium bjuds in till detta möte för att
presentera sitt arbete.

Vid protokollet
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Anders Lindvall

Martin Laninge
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