Styrelsemöte Brosamverkan
Plats:

Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum:

2016-02-23

Närvarande:

Martin Laninge
John-Erik Fredriksson
Fredrik Thunström
Mario Plos
Stein Kleiven

Ansv
1.

Mötets öppnande
Ordförande Martin Laninge förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.

2.

ML

Justering föregående protokoll
Protokollet justerades utan anmärkning.

3.

alla

Professur vid Chalmers
Beslut fattades om att gå vidare i ärendet enligt bifogat brev med kandidat Mats Karlsson.

ML

Akademisk granskning pågår.

4.

5.

Kommande aktiviteter
-

Kurs för yrkesarbetare. Inget att rapportera vid mötet.

alla

-

Studiebesök för ”unga” medarbetare. Inhouse Tech (FT) bestämmer tid med Stein
Kleiven på Marieholmsförbindelsen under april.
Ett rullande schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöken
finns. På tur står 1) Inhouse Tech, 2) ÅF, 3) WSP, 4) Sweco, 5) Reinertsen, 6)
Ramböll och 7) Cowi.

-

Resmål för kommande studieresor diskuterades. Kenneth har kontaktat Crossrail i London.
Föreslås att vi försöker anordna en resa i slutet av augusti alternativt tidigt i september.

Ekonomi
En fråga som har diskuterats är att dela upp Brosamverkan i en ideell och en
kommersiell del. Den kommersiella delen ett organisationsnummer skall registreras för
Brosamverkan. FT informerade om kontakt med Minocta ekonomi som är positiva till att
ställa upp. Beslutades att gå vidare i frågan. Möte mellan Minocta, ML och FT
inplaneras.

FT

Resultat avseende verksamhetsåret 2015 föredrogs. Beslutades att lägga fram det samma
till årsstämman.
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6.

Brobyggardagen
Konstaterades att Brobyggardagen 2016 avlöpt enligt plan och alla var eniga om att det hade
varit en bra dag. Planering för nästa års brobyggardag går igång under mars.

ML

Förbättringsområden:

7.

-

Något mer fokus på teknik är önskvärt

-

Middagen upplevdes som lång i år.

Befintliga och nya medlemmar
Presumtiva nya medlemmar är:
- Structor (FT kontaktar)
- Centerlöf & Holmberg (FT kontaktar)

ML

Nya medlemmar är:
- Proaccess.
- Sting AB.
8.

Hemsidan
Hemsidan behöver ses över, främst innehållsmässigt. Styrelsen får i ”hemläxa” att göra
detta. (kvarstår från föregående möte).

ML

Det finns en inloggning på hemsidan. Syftet med denna är oklart. AL hör med Annika
om detta.
Det diskuterades också om någon app för smartphones skall tas fram. Styrelsen anser att
detta inte är så angeläget i dagsläget. Däremot finns det ett behov av att göra hemsidan
mobilanpassad – AL hör med Annika om detta.
Vi återfinns numera på LinkedIn. AL håller i denna sida.
9.

Stipendier
En ny ansökan har inkommit från Reza Haghani på Chalmers. Om det fortfarande är
aktuellt godkännes ansökan. (MP har återkommit och informerat om att försöket ej blev
av. Möjligt att det kan utföras vid senare tillfälle).

AL

10. Övriga frågor
-

Till nästa medlemsmöte inbjudes Lennart Askling och Gunnar Holmberg för att
berätta om granskningsprocessen vid Marieholmsbron.
John-Erik Fredriksson planerar att avgå från styrelsearbetet i samband med årsmötet.
Valberedningen har två nya möjliga kandidater till styrelsen.

alla

11. Kommande möten
Nästa styrelsemöte: Bokas senare.
Nästa medlemsmöte: 22 mars, klockan 10-12 i SWECO´s lokaler.
Årsmöte: 22 mars, klockan 9-10 i SWECO´s lokaler. Inbjudan skickas ut snarast.

ML
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Vid protokollet

Justeras

Fredrik Thunström

Martin Laninge

Vid tangentbordet

Ordförande
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