Styrelsemöte Brosamverkan
Plats:

Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum:

2017-02-08

Närvarande:

Magnus Bergendal
Fredrik Thunström
Anders Lindvall
Martin Laninge
Stein Kleiven
Kenneth Wahlqvist (delar av mötet)
Mario Plos (delar av mötet)

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

Styrelsens arbetssätt
Styrelsens arbetssätt (enligt schematisk bild) diskuterades. Arbetssättet bör utformas så att
det uppfyller punkter i §2 i Brosamverkans stadgar.

alla

Det diskuterades kring fokusområden (kvarstår sedan föregående möte):


Brosamverkan kan fungera som remissinstans för regelverk.



Brosamverkan kan fungera som ”diskussionsforum” för aktuella frågor i branschen.



Hur kan Brosamverkan verka för en god kompetensförsörjning?



Hur skall förslag från medlemmar hanteras effektivt?

Brosamverkan skall verka nationellt, där samverkan mellan de olika aktörerna i branschen
(beställare, konsulter, entreprenörer och högskola/universitet/institut) skall vara i fokus.
Brosamverkan skall också verka för att öka intresset för branschen.
För att kunna följa upp hur olika frågor behandlas upprättas en lista med sådant som är
planerat och genomfört. AL tar fram en sådan lista.
En del medlemmar har svårt att skilja på Brosamverkan och Brobyggardagen. En förklarande
text för att förtydliga detta läggs till på hemsidan.

4.

Professur
25 november hölls ett möte där inriktningen för professuren diskuterades vidare. Området för
professuren är stort och en lista med ett antal prioriteringsområden har därför tagits fram.

ML

Professuren har presenterats vid medlemsmötet i december och vid Brobyggardagen i
januari.
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Uppföljning/avrapportering av professuren kommer att göras vid medlemsmötet i december
2017.

5.

Kommande aktiviteter
Studiebesök för ”unga” medarbetare.
Ett rullande schema bland konstruktionsföretagen som ska hålla i studiebesöken finns.
På tur står 1) ÅF, 2) WSP, 3) Sweco, 4) Ramböll, 5) Cowi och 6) Inhouse Tech.
ÅF har kontaktats men inte svarat, därför står WSP på tur.

alla

Brosamverkan kommer att arrangera en studieresa till London, där ett studiebesök vid Crossrail
kommer att göras fredagen 5 maj 9.00. Eventuellt görs också studiebesök på lördag.
Resan kommer att arrangeras 5-7 maj (eventuellt 6 maj).
Det enklaste är om deltagarna själva bokar resa. Boende bokas av Brosamverkan (5-6 maj). Vid
andra datum får deltagaren själv boka boende.
Inbjudan till resan kommer att skickas ut inom kort.
Resmål för kommande studieresor diskuterades.
Ett förslag är Hålogalandsbron utanför Narvik (kombinerat med besök vid Riksgränsen).
Preliminärt kan en sådan resa genomföras i maj 2018.
Brosamverkan genomförda en After Work 18 november. Fyra personer deltog.
En ny After Work planeras till 31 mars vid Dubliners Järntorget. Inbjudan till detta skickas ut
10 mars och 24 mars.
Brosamverkan föreslås vara medarrangör till seminarier som arrangeras av
Konstruktionscentrum vid Chalmers. Exempel på sådant som kan vara aktuellt för seminarier
är: Eurokod och Konstruktionsproblem. Information om dessa seminarier kan läggas på
hemsidan.
Förslag på framtida aktiviteter:

6.



Brosamverkan är medarrangör till seminarier, t.ex. tillsammans med
Konstruktionscentrum vid Chalmers.



Vidareutbildning för aktiva konstruktörer. Brosamverkan kan stå som garant för denna
typ av utbildningar.
o

Sveriges Bygguniversitet har ett BBT-projekt ”Meriteringssystem för
systematisk kompetensutveckling av yrkesverksamma ingenjörer”, där denna
frågeställning behandlas (projektbeskrivning finns bifogad). Som bevis på
genomgången utbildning föreslås någon form av certifiering, t.ex. utfärdad av
Sveriges Byggindustrier eller Svensk Teknik och Design.
Diskussioner om vidareutbildning av konstruktörer har också förts inom
Konstruktionscentrum vid Chalmers.

o

Kurser och diskussionsforum kring Eurokod. Positiv respons från branschen.

Ekonomi
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Arbetet med att ta fram årsbokslut för Brosamverkan pågår.

FT

Brosamverkan har sedan 1/9 ett organisationsnummer: 802504-0221, vilket bland annat
betyder att föreningen själv sköter sin ekonomi. Det fungerar bra med den
redovisningsbyrå som har anlitats.

7.

Brobyggardagen
Brobyggardagen genomfördes 30 januari. På dagen deltog 693 betalande och vid middagen på
kvällen deltog 475 betalande (nytt rekord!).

ML

Dagen uppfattades som bra och innehållsrik. Föredragen höll över lag hög klass med bra och
inspirerande föredragshållare.
Några synpunkter:
- Föredraget om träbroar var för okritiskt. Det var också svårt att skilja Martinsson från
Trafikverket (talare Peter Jacobsson och Lars-Olof Nilsson).
- Föredraget om Brodesign i känsliga var bra (talare Kenny Verbeeck).
- Föredraget om Utvärdering av betongbroar var lite för innehållsrikt (talare Kamyab Zandi).
- Fördraget om Reparation av påkörd bro, Södertälje var bra och personligt framfört (talare
Marcus Lindin).
- Föredraget om Klimatkalkyler blev lite anonymt (talare Urban Jonsson).
- Föredraget om Ny sänktunnel under Göta älv, Göteborg hade lite för lite tekniskt innehåll
(talare Helena Söderberg och Johan Andrén).
Inspirationsföreläsningen blev inte som planerat. Den inbjudna talaren Joakim Jardenberg var
inte på plats (utan befann sig istället i Warzawa!). Istället fick Emanuel Karlsten rycka in med
kort varsel.
Förra årets brobyggare hade ej möjlighet att delta vid årets Brobyggardar – därav ingen
redogörelse av vad stipendiet använts till. Eventuell redogörelse av vad stipendiet använts till är
också frivillig – Brosamverkan har inte rätt att av skattetekniska skäl att begära en redogörelse.
Det diskuterades kring tiderna för dagen. Möjligen skulle dagen starta vid 9.30 istället för 9.00,
för att underlätta för de deltagare som är tillresande från övriga delar av landet.
Arbetet för Brobyggardagen 2018 kommer att dras igång 24 februari. I arbetsgruppen för dagen
deltar: Martin Laninge (PEAB), Jan Olofsson (Skanska), Richard Thorpe (NCC) och Andreas
Pettersson (PEAB). I framtiden kommer det att finnas behov få in nya deltagare i gruppen, t.ex.
från Trafikverket eller någon konsult.

8.

Befintliga och nya medlemmar
Norconsult är ny medlem.

ML

Presumtiva nya medlemmar är:
- Structor Mark (FT kontaktat).
- Centerlöf & Holmberg (FT kontaktat).
9.

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

AL

10. Stipendier
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Sedan föregående möte har tre ansökningar till stipendiet inkommit. Styrelsen beslutar
att bifalla samtliga ansökningar. En aktuell lista över beviljade stipendieansökningar
finns på hemsidan.

AL

Det behövs fler ansökningar av stipendier. Information om stipendier kommer att skickas
till berörda. Styrelsen uppmanas också att sprida information om stipendiet så att vi får
in fler ansökningar.
11. Års- och medlemsmöte mars
Nästa medlemsmöte kombinerat med årsmöte blir 28/3 10-12 hos Trafikverkets kontor
vid Marieholmsförbindelsen (Vita rummet). Årsmötet hålls 10.00-11.00 och
medlemsmötet 11.00-12.30. Styrelsen har ett informellt möte 15 min före årsmötet.

ML

Vid mötet kommer bland annat en presentation om Marieholmsförbindelsen att ges.
Inför årsmötet behöver följande tas fram: bokslut, årsberättelse/verksamhetsberättelse
samt verksamhetsplan och budget.
12. Kommande möten
Nästa möte är det kombinerade års- och medlemsmötet 28/3.

ML

Nästa styrelsemöte bestäms i samband med årsmötet.
13. Övriga frågor
Inga övriga frågor meddelades.

alla

Vid protokollet

Justeras

Anders Lindvall

Martin Laninge

Vid tangentbordet

Ordförande
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