Styrelsemöte Brosamverkan
Plats:

Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum:

2017-08-29

Närvarande:

Susanne Viberg
Martin Laninge
Mario Plos
Fredrik Thunström
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

Konstituering av styrelsen
Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

4.

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamöter:
Suppleant:
Ekonomi

Martin Laninge (vald på årsmöte)
Mario Plos (vald på årsmöte)
Anders Lindvall
Fredrik Thunström
Susanne Viberg, Kenneth Wahlqvist och Stein Kleiven
Magnus Bergendahl

Budget följs upp på nästa möte

FT

Samarbete med Minocta fungerar bra.
Vi tillser snarast att transaktionskontot justeras ner till 300.000 SEK
Beslutades att ordförande samt kassör var för sig tecknar firman.
5.

Brobyggardagen
Arbetsgruppen är i full gång med planeringen inför brobyggardagen 2018.

ML

Utländska föredragshållare är kontrakterade.
Mario lyfte att det är önskvärt med mer teknikinnehåll under dagen.
6.

Årets brobyggare
Martin framförde att han önskar hjälp med att utse personer till juryn. Jurymedlemmar väljs
på 3 år och 2 byts ut per år. Susanne, sitter med i juryn i dagsläget och åtog sig att ta fram
lämpliga kandidater.

7.

Professur
Mats Karlssons arbete fortskrider. Avstämningsmöte har avhållits under w34.

ML

Flera av projekten är igång.
Mats undervisar även i masters- och kandidatarbetena.
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Mats kommer hålla anförande under IABSE-konferensen.
Beslutades att vi kallar Mats till medlemsmötet i december för en föredragning.
8.

Analysgrupp för framtida aktiviteter
På årsmötet kom förslag upp om att starta en analysgrupp för framtida aktiviteter. Möjliga
namn på deltagare enligt följande:

ML

Bo Gustafsson, Emanuel Trollin, David Fall, Kristoffer Ekholm, Roland Olsson, Thomas
Darholm, Karin Kullander, Mikael Nummedal, Pär Johansson.
Martin börjar med att prata med Bo G. Fredrik hjälper sedan till med att ringa runt.
Viktigt att gruppen fokuserar på vad som ska göras och hur och av vem.
9.

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.
Fredrik stöter på ÅF.

alla

Studieresan till London var mycket lyckad och lockade 18 personer. Bra studiebesök. Tack till
Kenneth som fixade det mesta runt resan.
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. Fredrik pratar med Thomas Darholm om
han kan planera en sådan resa.
Ny After work planeras till 2017-10-13. Fredrik kallar.
Peter Collin kommer anordna broutbildning i Stockholm 2017-11-09. Brosamverkan kommer
vara med som arrangör.
BBT anordnar ett antal workshops och önskar få möjlighet att använda våra kanaler för att nå
ut till intressenter. Styrelsen beslutade att detta var OK. Mail till Martin för accept innan något
läggs ut på hemsidan.
10. Befintliga och nya medlemmar

Van Meer Byggkonsult AB är ny medlem
Strong Solutions AB är ny medlem

ML

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

AL

Fråga kom upp om det går att länka till BBT’s hemsida från vår på något snyggt sätt.
Mario pratar med Anders om det.
12. Stipendier
Inga nya stipendier har inkommit sedan senaste mötet.

AL

13. Medlemsmöte i december
Beslutades att medlemsmötet kommer avhållas 2017-12-08 mellan klockan 10-12. Jullunch
efteråt. Sweco tillfrågas om lokal.

ML
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12. Kommande möten
Nästa styrelsemöte beslutades till 2017-10-10, klockan 14.00 hos Inhouse Tech på
Magasinsgatan 22.

ML

13. Övriga frågor
Mario tog upp fråga avseende systematisk kompetensutveckling (projekt på KTH) där en
slutworkshop kommer avhållas. Diskuterades vilka som ska bjudas in till en sådan.

Vid protokollet

Justeras

Fredrik Thunström

Martin Laninge
Ordförande
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