Styrelsemöte Brosamverkan
Plats:

Inhouse Tech´s kontor, Magasinsgatan 22

Datum:

2018-11-05

Närvarande:

Fredrik Thunström
Martin Laninge
Anders Lindvall
Kenneth Wahlqvist
Mario Plos

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

Medlemsmöte 181207
Planering av medlemsmötet 181207. Punkter att ta upp på mötet:
• Rapport från professur.
• Presentation från stipendiat.
Alternativt presentation av spansk gästforskare vid Chalmers (ämnesområde betong
tillverkad med krossad betong som återvunnen ballast). MP hör med Diego.
• Trender i branschen.
• Nyheter från konstruktionscentrum vid Chalmers.
• Punkter som diskuterades vid styrelsemöte 180409.
o Bristande kvalitet.
o ECI.
o Krav vid totalentreprenader.
• Diskussion kring studieresa under hösten 2019.

4.

Ekonomi
Resultatet är positivt för året.
En notering är att kostnader för gästföreläsare vid Brobyggardagen har ökat.

5.

ML

FT

Brobyggardagen 2019
Planering inför Brobyggardagen 2019 går enligt planer.

ML

Även 2019 kommer studenter från Chalmers att bjudas in till dagen. Även studenter från andra
högskolor (exempelvis KTH, LTH och LuTH) kommer att bjudas in (dock får studenterna stå
för eventuella resor och uppehälle själva). Det diskuterades också från vilken inriktning
studenterna skall bjudas in (endast konstruktion eller även t.ex. produktion?).
MP ordnar med inbjudan till studenter.
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Årets Brobyggare 2018 skall utses till Brobyggardagen. En jury behöver sättas samman för att
utse en pristagare. 2 personer har anmält intresse + 1 person från Chalmers. Personer från
styrelsen tar övriga platser i juryn:
• AL.
• FT (ev. någon annan). Sammankallande.
• SW (ev. KW).
Styrelsen uppmanas också att sprida information om nominering av lämpliga kandidater till
priset.
6.

Professur
Professuren har pågått i två år i augusti och en avstämning har gjorts av Chalmers 181012.
Flera projekt har initierats inom professuren:
•

•
•
•
•
•

ML

ECI.
o Årsta.
o Olskroken.
o Lundbyleden.
Beställardriven kvalitetsuppföljning 8-10 % (fram till slutbesiktning). SBUF-projekt.
Undervisning.
Deltagande i tre workshops.
Planerat deltagande I IABSE-konferens i New York under 2019.
Initiering av 2 forskningsprogram.

Om ca 1 år är det dags att utse en ny professor. Enligt Chalmers regelverk är maximal tid för en
professor 2+2 år. Vid förra valet av professur gjordes valet av styrelsen. Styrelsen funderar
över processen för val av ny professor.

7.

Analysgrupp för framtida aktiviteter
En analysgrupp för framtida aktiviteter har diskuterats vid tidigare medlemsmöten. Fokus för
gruppen att analysera vad som kan vara intressant för medlemmarna.

ML

I dagsläget får styrelsen vara analysgruppen, men målet är att en fristående grupp skall sättas
samman i framtiden. Styrelsen kommer att vara med och stötta gruppen.

8.

Studieresa 2018
En studieresa var planerad till bron över Roskildefjorden under oktober 2018. På grund av
dåligt intresse fick denna resa ställas. Endast tre personer var anmälda, varav två från styrelsen.

9.

ML

Befintliga och nya medlemmar
Inga nytt att rapportera.

ML

10. Hemsidan
Inga nytt att rapportera.

AL

Inbjudan att nominera Året Brobyggare 2018 ligger ute på hemsidan.
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11. Stipendier
Inga ansökningar har kommit in sedan förra mötet.

AL

AL ställer samman en lista med beviljade stipendier för publicering på hemsidan.

12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte planeras till 190206 10.00-12.00 hos Thomas Concrete Group på Södra
vägen 28 (konferensrum på femte våningen). AL skickar kallelse.

ML

Årsmöte med efterföljande medlemsmöte . 190326 09.00-12.00.
13. Övriga frågor
Två övriga frågor hade meddelats.
•
•

alla

Kurser för yrkesverksamma ingenjör i konstruktionscentrums regi. Brosamverkan kan
vara med och stötta dessa kurser.
Lista över genomförda aktiviteter behöver ställas samman. Kan bifogas till protokoll
från styrelsemöten.

Vid protokollet

Justeras

Anders Lindvall

Martin Laninge

Vid tangentbordet

Ordförande
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