BROSAMVERKAN
En unik samverkan mellan beställare, konsulter, entreprenörer, leverantörer och högskolor

Styrelsemöte Brosamverkan
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Swedish Taste
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2014-12-10
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Martin Laninge
Kenneth Wahlqvist
Kent Gylltoft
Fredrik Thunström
John-Erik Fredriksson
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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.

Professur
Diskuterades möjligheten att Brosamverkan skulle kunna initiera och finansiera en 20%
professur på Chalmers. Enighet om att vi bör undersöka denna möjlighet och Kent tar upp
detta med Chalmers.

4.

5.

Kommande aktiviteter
-

Kurs för yrkesarbetare - Torbjörn Eriksson WSP är ansvarig och håller i kursen.
Planering ihop med Svevia har skett för ett genomförande under våren. Inbjudan bör
skickas ut i god tid. Ingen respons från Torbjörn efter påstötning av Kenneth. Nytt
försök!

-

Ang. fortsättning på workshop om brolager. Kent har kontaktat KTH ang.
möjligheten att vara hos dem och de har ställt sig positiva till detta så långt. Beslöts
att vi jobbar vidare i följande ordning:
1) Kenneth och Kent pratar med Jan S om möjligheten att han kan hålla ihop det
2) finns material kvar sedan förra tillfället (Kent kontaktar CBI och KTH)
3) bestäm datum
4) Jan S (alt annan projektledare) kontaktar leverantörerna som var med senast för
att se om de kan ställa upp igen
5) skicka ut inbjudan via Brosamverkan

KWA/
KGY

Ekonomi
Diskuterades momsredovisning för föreningen och hur det skall ske för bolag respektive
förening. Fredrik undersöker hur detta lämpligen hanteras på bästa sätt framöver.

6.

KGY

FTU

Övriga frågor
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-

Vi bör jobba för att utöka styrelsen med en 7:e ledamot (i enlighet med stadgarna).
Trafikverkets deltagande i brosamverkans styrelse är viktig och tänkbara kandidater
föreslogs. Valberedningen informeras om detta.

-

Kent avser inte ställa upp för omval utan föreslår Mario Plos som efterträdare för att
Chalmers skall vara representerade i styrelsen.

Vid protokollet

Justeras

Kenneth Wahlqvist

Martin Laninge

Sekreterare

Ordförande

MLA
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