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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
-

Årets brobyggardag genomfördes 30/1. Nytt rekord i deltagarantal både under dagen (ca
650 st och på kvällens middag (ca 450 st).

-

Arbetsgruppen har redan dragit igång arbetet med 2013 års brobyggardag och bokat lokaler.

4. Aktiviteter för kommande år
-

Seminarie – spridning av erfarenheter från konstruktionsarbete. Önskvärt att genomföra
detta under våren 2012. Javad Homayoun och Magnus Bäckström har tagit fram ett förslag
på hur dessa träffar kan se ut. Enligt diskussion på föregående medlemsmöte bör högst 2
pers från varje företag beredas plats och totalt bör det vara max 40-45 pers. Vissa
nyckelpersoner och föredragshållare skall bjudas in. Kenneth kontaktar Javad och ber dem
ta fram förslag på datum till kommande medlemsmöte.

-

Kursen för yrkesarbetare –pga litet intresse fick kursen ställas in. Nytt försök 2012 och
Martin frågar Torbjörn om han kan hålla ihop denna kurs även under kommande år.

-

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) ELU, 2) Ramböll, 3) Cowi, 4) Gatubolaget/ÅF, 5) Inhouse Tech, 6) WSP, 7) Sweco,
8) Reinertsen 9) Vectura (Roland Olsson),
ELU har planer på att genomföra ett besöka på Rv50 Motala. Styrelsen ansåg att det o så
fall bör ske efter sommaren för att ge deltagarna möjlighet att kunna planera in det. Martin
kontaktar Mattias Ulan kring detta.
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-

Diskussioner fördes återigen kring vad BIM innebär för oss, möjliga tillämpningar, önskad
utveckling och vilka hinder som finns för detta. Det är viktigt att man ser nyttan med de
insatser som görs. I dagsläget avvaktar Brosamverkan vidare aktiviteter kring detta.

-

TK Bro ställer krav på objektsspecifik broräckesritning som brokonstruktören skall ta fram
(efter att räckesleverantör utsetts). Osäkerhet kring hur denna skall utformas råder och
därför har Brosamverkan bekostat Jan Sandbergs arbete med att ta fram ett exempel på hur
den kan se ut. Jan visade upp utkast och det återstår att jobba in eventuella synpunkter från
broräckesföreningen. Efter detta är tanken att exemplet görs tillgängligt via Brosamverkans
hemsida.

-

Jan Sandberg redogjorde för sina erfarenheter kring brolager. Tyvärr är det mycket
anmärkningar i samband med besiktning så som feltillverkning, felmontage, bristfällig
undergjutning, skador etc. Av denna anledning diskuterades om en utbildning skulle tas
fram i Brosamverkans försorg och i vilken form den i så fall skulle hållas. Jan Sandberg
jobbar vidare med frågan som också tas upp till diskussion på kommande medlemsmöte.

5. Ungdomar till branschen - Universeum
Styrelsen föreslår att vi fortsätter stödja arbetet med framtidsdagen även 2012. Martin
tillfrågar Sören Lindgren om han kan tänka sig att fortsätta som projektledare 2012.
Från föregående års framtidsdag återstår utbetalning till pristagarna. Fredrik kontaktar
Kerstin Åkesson för uppgifter om vilka som erhöll pris.
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 (kvarstår).

-

Brosamverkan har idag ca 1.360.000 kr i kassan.

-

Från 2013 har beslutats om en höjning av stipendiet för årets brobyggare till 50 000 kr.

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 (kvarstår).

-

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. Kvarstår.

8. Stipendie
-

Två nya ansökningar har inkommit:
1) David Johansson (nu anställd på Sweco) söker för deltagande vid konferens 8-12 juli i
Italien där han skall presentera sitt examensarbete som behandlar test av vidhäftning vid
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korroderad armering mha FEM. Beslöts att Brosamverkan inom ramarna för stipendiet kan
bevilja anslag för resa och anmälningsavgift.
2) Karin Lundgren har inkommit med ansökan i dagarna. Martin distribuerar ansökan till
styrelsen för beslut på nästa möte.
-

Statuterna och marknadsföringen för stipendiet diskuterades. Beslöts att var och en går
igenom dessa för vidare diskussion på nästa styrelsemöte.

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.

10. Årsmöte 2012
-

Årsmötes hålls 2012-03-28 kl.09.00 i Swecos lokaler. Motioner skall vara styrelsen
tillhanda senast 2012-03-08. Inbjudan utskickad i januari. Kenneth tar fram dagordning,
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan till mötet.

-

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

11. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2012-04-17 kl. 14.00 i Inhouse Tech’s lokaler.
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