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1. Mötets öppnande
Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.
2. Justering föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning.
3. Brobyggardagen
Brobyggardagen 2011 har fått mycket positiv respons, det var många bra talare. Middagen
på Rondo var välbesökt, 398 personer, och var också till belåtenhet.
4. Aktiviteter förra och detta året
-

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. Karin har
efter mötet kontaktat Thomas som meddelar att han inte hinner arrangera detta
seminarium.

-

Kursen för yrkesarbetare – hölls 2011-02-08. Ansvarig var Torbjörn Eriksson WSP och
medarrangör Per- Åke Asplund från Veidekke. Studiebesök hölls på Väg 45, Lärjeholm.

-

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.

-

”BIM” – Building Information Modeling.– WSP, (K-G Lundström) höll ett uppskattat
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 presenterade niondeklasserna som varit med i
projektet Framtida byggande sina arbeten och pris delades ut till bästa klass. Martin tar
kontakt med vinnarklassen för utbetalning av prispengar.
Sören Lindgren från Chalmers (numera pensionär) kommer vara ny projektledare nästa år.
Mikael Odlöw frågar Tomas Kutti om han kan vara med i arbetsgruppen.
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6. Ekonomi
Fredrik tar fram årsbokslut till årsmötet.
Ny medlem Weber (Karin Pettersson har hört av sig). Fredrik tar kontakt med ÅF (Ingvar
Larsson) och Cowi (Thomas Darholm) angående medlemskap.
7. Hemsidan
Om Cowi och ÅF är/blir medlemmar ska deras logotyp in på hemsidan. Karin kontaktar
Annika Romell angående detta.
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. Mikael Odlöw kontaktar Anders Lindvall för att få uppgift om utgift för frys.
9. Årsmöte
Torsdagen 2011-03-24 kl.9.00 är det årsmöte och därefter medlemsmöte i Swecos lokaler.
Styrelsen sitter på 2 år och i år ska Martin Laninge, Karin Mehlberg och Fredrik Thunström
ersättas alternativt väljas om.
Verksamhetsberättelse 2010 och Verksamhetsplan 2011 tas fram av Karin Mehlberg till
årsmötet.
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2011-04-04 kl.14.00 hos Inhousetech.
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