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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
Arbetet med 2013 års brobyggardag har påbörjats.
4. Aktiviteter för kommande år
-

Workshop för att sprida erfarenheter av konstruktionsarbete. Första tillfället blir 28/8 2012
med 5-6 programpunkter i form av frågeställningar/problemställningar i Eurocode.
Deltagare till en ”programgrupp” som ihop med Javad Homayoun och Magnus Bäckström
(ansvariga) kan lista och förbereda dessa frågor som skall diskuteras sökes. På senaste
medlemsmötet föreslogs att Reinertsen (BG), WSP (RO), Vectura (PJ), Inhouse (FT) och
Skanska Teknik (KW) återkommer till Javad med var sin deltagare till gruppen (ansvarig
för detta inom parantes efter resp. företag).
Högst 2 pers från varje företag kan beredas plats och totalt bör det vara max 40-45 pers. En
mindre avgift per deltagare skall tas ut för workshopen och nyckelpersoner från TrV
kommer att bjudas in.
Info läggs ut på hemsidan, Kenneth kontaktar Annika om detta.

-

Kurs för yrkesarbetare. Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen även 2012.
Nästa tillfälle planeras till hösten 2012 och medarrangör är Svevia.

-

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 planerar för ett besök på Rv50 Motala efter sommaren. Martin har pratat med Mattias
Ulan kring detta och inbjudan går ut inom kort. Brosamverkan bekostar transporten.

-

TK Bro ställer krav på objektsspecifik broräckesritning som brokonstruktören skall ta fram
(efter att räckesleverantör utsetts). Osäkerhet kring hur denna skall utformas råder och
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därför har Brosamverkan bekostat Jan Sandbergs arbete med att ta fram ett exempel på hur
den kan se ut. Återstår att jobba in synpunkter från broräckesföreningen. Inhouse mailar
ritningen till Annika för publicering på hemsidan (i dwg- samt pdf-format) när den är klar.
-

Jan Sandberg har på tidigare möte redogjort 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 planeras en workshop i
Brosamverkans regi och Jan Sandberg är tillfrågad om att hålla ihop denna. Jan återkommer
med kostnadsbedömning för detta arbete innan vidare beslut tas. Lämplig tidpunkt är enligt
styrelsen oktober-november 2012.

5. Ungdomar till branschen - Universeum
Styrelsen har beslutat att fortsätta stödja arbetet med framtidsdagen även 2012. Sören
Lindgren fortsätter som projektledare.
Från föregående års framtidsdag återstår utbetalning till pristagarna. Eventuellt har
Universeum betalt ut detta redan och Fredrik kontaktar Kerstin Åkesson för att kontrollera
hur det ligger till.
Martin kontaktar Annika för uppdatering av info kring projektet på hemsidan.
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).

-

Beslöts att avvakta inläggning av projektfakta på hemsidan pga svårigheter med att hålla det
uppdaterat.

8. Stipendie
-

En sedan tidigare behandlad ansökan är:
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
korroderad armering mha FEM.
Beslöts att Brosamverkan inom ramarna för stipendiet kan bevilja anslag för resa och
anmälningsavgift. Martin har meddelat David utfallet.

-

Tre nya ansökningar har inkommit:
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1) Karin Lundgren har inkommit med ansökan för ett examensarbete, se bilaga 1.
2) Erica Henrysson har inkommit med ansökan för delfinansiering av examensarbete
utomlands, se bilaga 2.
3) Malin Mirsch har inkommit med ansökan för delfinansiering av examensresa, se bilaga 3.
Beslöts att bevilja anslag med upp till 25.000 kr mot verifierade kostnader för ansökan 1
ovan. För ansökan 2-3 ombeds respektive styrelsemedlem att inkomma med sin syn
mailledes till Martin under början av maj. Kenneth mailar ut separat om detta.
-

Statuterna och marknadsföringen för stipendiet har diskuterats på tidigare möte. Frågan
bordlades till kommande möte.

9. Övriga frågor
-

Ang namnbytesfrågan så fick styrelsen på årsmötet i uppdrag att:
- se över och ta fram förslag på reviderade stadgar som grund för ett eventuellt namnbyte
- ta fram en framtidsplan/vision för verksamheten
- omgående köpa domännamnet brosamverkan.se eller motsvarande
Martin har tagit fram ett utkast till reviderade stadgar som diskuterades. Efter mötets mailar
Kenneth ut dessa för remiss till mitten på maj.
Fredrik undersöker inköp av domännamn.
Framtidsplan/vision tas upp till diskussion på kommande möte.

-

Chalmers söker en person som kan leda och styra arbetet med design- och
konstruktionsdagen. Kent tar fram ungefärlig volym på insatsen och återkommer. Han ber
samtliga komma in med förslag.

10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte 2012-08-16 kl. 14.00 i Inhouse Tech’s lokaler.
Extra årsmöte (ang namnfrågan) 2012-08-30 kl. 09.00 i Sweco´s lokaler.
Nästa medlemsmöte 2012-08-30 (efter extra årsmötet) i Sweco´s lokaler.
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