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1. Mötets öppnande
Ordförande för dagen, Kent Gylltoft, förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen
välkommen.
2. Justering föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning.
3. Brobyggardagen
-

Arbetet med 2012 års brobyggardag pågår. Temat fokuserar på ”nytt” i form av nya
produkter, nya metoder etc.
Programmet är fastställt och inbjudan är utskickad. Avtal med Svenska Mässan och Rondo
är klara och signerade.

-

Arbetsgruppen kommer att scanna in alla tidigare program för brobyggardagen och lägga ut
dem på hemsidan. Alla program har nu ”återfunnits” så arbetet med scanning kan starta.

4. Aktiviteter för kommande år
-

Seminarieserie – spridning av erfarenheter från konstruktionsarbete. Vore bra om vi kan
försöka få till stånd detta under våren 2012. Javad Homayoun och Magnus Bäckström har
tagit fram ett förslag på hur dessa träffar kan se ut. Tas upp till diskussion på det
efterföljande medlemsmötet.

-

Kursen för yrkesarbetare – ansvarig är Torbjörn Eriksson (WSP) med Svevia som
medarrangör. Kursen hålls under kommande vinterperiod 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. På tur
står: 1) Vectura (Roland Olsson), 2) ELU, 3) Ramböll, 4) Cowi, 5) Gatubolaget/ÅF, 6)
Inhousetech, 7) WSP, 8) Sweco, 9) Reinertsen
Vectura har planerat att besöka E45 Bohusmotet (Skanskas arbetsplats) i januari-12.
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-

”BIM” – Building Information Modeling - Chalmers höll ett seminarium i form av ett
forummöte kring rapporten ”Structural engineering potentials and applications for effective
industrial bridge construction” den 25 oktober.
Diskussioner fördes kring vad BIM innebär för oss, möjliga tillämpningar, önskad
utveckling och vilka hinder som finns för detta. Hur kan Brosamverkan bidra till
utvecklingen?

-

Årets Design- och konstruktionsdag hölls på Chalmers den 28/11 (heldag). Det var en
uppskattad och välbesökt dag.

5. Ungdomar till branschen - Universeum
Framtidsdagen hölls på Universeum den 29/11. Kerstin Åkesson från Universeum kommer
att informera mer om detta på efterföljande medlemsmötet.
Angående sponsring från medlemsföretagen blev uppslutningen och därmed summan bättre
än tidigare år efter rundringning och påstötning.
6. Ekonomi
-

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 (klart till nästa möte enligt Fredrik).

-

Brosamverkan har idag 1.359.000 kr i kassan.

-

Diskuterades (utan beslut) möjligheten till en framtida höjning av stipendiet för årets
brobyggare.

7. Hemsidan
-

Det finns diskrepans mellan vilka medlemmar som betalt och vilka som visas på hemsidan.
Fredrik kontaktar Annika Romell efter egen genomgång av vilka som betalt (klart till nästa
möte enligt Fredrik).

-

Planer på att lägga upp kortfattad projektfakta (entreprenör, konstruktör, byggtid etc.) samt
bilder från pågående och avslutade broprojekt finns. Martin kontaktar Annika för att
undersöka hur detta kan presenteras på hemsidan.

8. Stipendie
-

Anders Lindvall, Thomas Concrete Group AB, har beviljats stipendie för forskning i ämnet
”Flygaska i anläggningsbetong”. Stipendiet gäller bidrag till en frys som inköpts till
projektet.

-

Inga nya ansökningar har inkommit.

-

Statuterna och marknadsföringen för stipendiet diskuterades. Frågan tas även upp på
efterföljande medlemsmötet.
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9. Övriga frågor
-

Bör Brosamverkan verka över hela landet och behövs ett namnbyte i så fall? Frågan
diskuterades och motivet är främst att låsa namnet ”Brosamverkan” för att sedan kunna
samverka med andra regionala föreningar i landet om dessa bildas. Beslöts att styrelsen
kommer att lägga ett förslag om namnändring till kommande årsmöte.

-

Alla uppmanas återigen att sprida info om ansökan till ”Årets brobyggare 2011”. Kriterier
finns på hemsidan och ett formulär för ansökan är framtaget.

10. Årsmöte 2012
-

Årsmötesdatum bestämdes till 2012-03-28 kl.09.00 i Swecos lokaler. Motioner skall vara
styrelsen tillhanda senast 2012-03-08. Kenneth skickar ut inbjudan i början av januari
(räcker enligt stadgar).

-

Medlemsmöte hålls i direkt anslutning efter årsmötet. Inbjudan går ut i samband med
inbjudan till årsmötet.

11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2012-03-12 kl.09.00 i Inhouse Tech’s lokaler.
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