Protokoll från FSV-veteranernas 15:e möte, Hotell Falköping,
fredag 1 juni och lördag 2 juni, 2007.
Närvarande: Bengt OP Andersson, Jörgen Gustafsson, Martin Harr, Karl-Anders Karlsson,
Björn Kortzon, Bengt Silvervik, Bertil Svensson och Ulf Wikström.
Välkommen: Värden för mötet Bengt OP Andersson hälsade veteranerna välkommen och
hälsade FSV:s ordförande Martin Harr särskilt välkommen till Falköping och Veteranernas
15:e möte.
Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande valdes Bengt OP Andersson
och till sekreterare Karl-Anders Karlsson.
Dagordning: Förslaget till dagordning godkändes. Kallelse har skett i behörig ordning.
Föregående mötesprotokoll: Genomgång av föregående mötets protokoll och godkändes att
läggas till handlingarna.
Medlemsärenden: Inga nya medlemmar är aktuella. Ordföranden informerade om brevet från
Thure Bengtsson och andra inbjudna till 2007 års Veteranmöte. Ordföranden föredrog förslag
till medlemsmatrikel som godkändes.
Stadgar: Stadgarna måste revideras med anledning av det nya förbundet, Sveriges Ingenjörer.
Livlig debatt uppstod om behovet av förändringar i stadgarna bl a beträffande medlemskapet.
Karl-Anders fick i uppdrag att komma med förslag till förändringar utifrån diskussionerna
som fördes. Reviderade stadgar skickas till medlemmarna för yttrande och sedan kan de
godkännas vid 2008 års veteranmöte. Bifogas som bilaga.
Ekonomi: Ordföranden redogjorde för kostnader och bidrag för mötet. FSV:s ordförande
Martin Harr och FSV:s revisor Jörgen Gustafsson informerade om anslagsfördelningen.
Sekreteraren informerade om bakgrunden till anslagsäskandet till FSV och den tidigare
kutymen att inbjuda f.d. styrelsemedlemmar i FSV, som varit valda under minst 2
mandatperioder, till Föreningsstämmorna. Detta får inte glömmas!
FSV: s ordförande informerade av medlemsavgiften för passiv medlem till förbundet går 20 i
kronor/månaden till FSV. Bidrag kan även sökas förutom från FSV även från förbundet
Sveriges Ingenjörer. Hur många passiva medlemmar det finns kan Gunilla Petreus på Sveriges
Ingenjörer informera om. Representant från Veteranerna borde följa med vid något tillfälle till
Sveriges Ingenjörer och berätta om vår verksamhet.
Mötet valde Karl-Anders Karlsson att representera veteranklubben vid detta möte.
FSV:s ordförande Martin Harr informerade: Martin Harr informerade om sin bakgrund i
FSV fram till ordförandeskapet. FSV:s ekonomi är god. Det fackliga arbetet fungerar väldigt
dåligt på flera sektioner och det är svårt att få personer att ställa upp på förhandlingsuppdrag.
Vid ansökan till medlemskap i Sveriges Ingenjörer finns inte möjlighet till ansökan i FSV på
samma sätt som tidigare i Ingenjörsförbundet. Särskild ansökningsblankett måste därför
bifogas. Det är svårt att få ut information till de 10 % av medlemmarna som finns utanför
vägverket p g a det är svårt att få någon av dessa medlemmar att ställa upp på fackligt arbete.
Tidskriften Vägmästaren har varit en följetong med redaktörsproblem som krävt både tid och
pengar så vid stämman togs beslut att tidskriften skall bära sig självt. Avtal slöts med ROX
som innebar fortsatt utgivning. Tidningen är viktig för FSV!
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Det har varit svårt att få fler prenumeranter och ekonomin för tidningen innebär en minskning
från 6 utgivningar per år till 4. Redaktören jobbar hårt med tidningen och FSV:s styrelse är
väldigt nöjd med honom.
Martin Harr informerade om klagomålen på hans ledare i tidskriften, 5-6/2006, och ville
erhålla veteranernas synpunkter på den. Veteranerna har inga negativa synpunkter på den
aktuella ledaren utan anser att den syftar till flertalet medlemmars intressen. Ordföranden
måste informera och påtala försämringar som beslutas på regeringsnivå utan hänsyn till
politisk tillhörighet. Klagomål på detta kan ju skickas som insändare i tidskriften.
Mötet ajournerades kl 18.00
Det ajournerade mötet återupptogs lördag kl 15.00.
FSV:s ordförande Martin Harr informerade: Vägverket Produktion kan bli bolag och hur
blir det då med facklig tid för styrelsen och på det privata området har vi inte förhandlingsrätt.
Det fanns tidigare en kommunalanställd representant i FSV:s styrelse som inte fick ledigt för
fackligt arbete. Ordföranden i SACO-VV som också är medlem i FSV vill förändra FSV till
att endast behandla yrkesfrågor. Idag år det FSV som i princip sköter förhandlingarna på
vägverket och vi har inte förhandlingsrätt anser hon.
(Sekreterarens kommentar: SACO-VV ordf. och FSV-medlemmen, Christina Eklöv, verkar
vara en medlem med idéer och vi borde bjuda in henne till ett veteranmöte för
informationsutbyte).
Ordförandekonferenser kommer att avhållas varje år även i fortsättningen i det nya förbundet
men den fackliga trestegs utbildningen kommer att stoppas. 35 % av vägverkets personal
slutar med pension inom en 4-års period. Sökandena till nya arbeten på vägverket är dåliga på
att söka kontakt med en facklig representant och det innebär för det mesta sämre
löneuppgörelse.
FSV fyller 80 år i år och en minnesskrift inför jubileet är det en arbetsgrupp som jobbar med
som innebär en revidering av 70 års skriften. Det blir inget större firande utan endast en
middag i samband med hösten ordförandekonferens i Turkiet.
Veteranerna ansåg att det vår oerhört torftigt firande och ansåg att någon från veteranerna
hade kunnat medverka med ett värdefullt arbete till minnesskriften.
Årsberättelserna kommer i fortsättningen att ligga på nätet och är en anpassning i tiden. Hjälp
med tips och idéer eftersträvas till tidskriften. Redaktören för Tidskriften Vägmästaren, NilsErik Pettersson, borde inbjudas till ett veteranmöte i framtiden.
Veteranerna ställde frågan till FSV:s ordförande varför han inte är vår representant i Sveriges
Ingenjörer?
Arbetsgrupp inför FSV:s stämma (framtidsgrupp) utredde förändringar i stadgarna och
stämman antog dessa förändringar. Förändringen innebär att ordföranden i FSV inte
nödvändigtvis behöver vara vår representant i Sveriges Ingenjörer. Vid Ingenjörsförbundets
kongress, två månader efter FSV:s stämma, invaldes andra än ordföranden från FSV:s styrelse
som representanter i förbundet och sedermera i det nya förbundet.
Veteranerna är oerhört förvånade över ändringarna i stadgarna och att inte den av
medlemmarna valda ordföranden är FSV:s representant i Sveriges Ingenjörer och anser detta
vara mycket oroväckande. Vem och vad ligger bakom detta?
Ordföranden i FSV och styrelsen är oss svaret skyldig!
Laget runt: Björn Kortzon informerade om upphandlingen av kontraktsområdena i västra
regionen. Utfallet blev fiffti-fiffti. Utförlig artikel kommer i tidskriften.
Ulf Wikström berättade att en veteranklubb har bildats i Västerbotten.
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Bertil Svensson har träffat arbetsledare i Kalmar som berättat hur tufft det är i dag. Det finns
t o m arbetsledare som säljer bort sin övertid.
Martin Harr berättade att arbetstidsavtalet är bättre i Norra än i södra Sverige.
Jörgen Gustafsson ingen förändring i Östergötland efter förhandlingarna om nya kontrakt.
Tidigare 24 driftområden skall minskats till 15 inom regionen. Organisationsförändringar har
skett och som personalen inte gillar. Pensionärsresa varje år som är väldigt uppskattat.
Ekonomin inom FSV är väldigt välskött sade revisorn. Projekt inom FSV med sikte på
framtidsfrågor för att locka nya medlemmar borde genomföras.
Jörgen har deltagit i ett projekt för ökad samverkan och effektivitet, FIA, inom
entreprenadbranschen. Projektet har tagit fram åtgärder inom 12 projektområden med målet
mer väg och järnväg för pengarna samt stabil och god lönsamhet. Strategin har varit att
utveckla produktionen och produkten, nya spelregler och förändringar i vardagen.
Övriga frågor: Utgår.
Nästa mötesarrangör: Värdpar för 2008 års veteranträff blir Ulf och Ingegärd Wikström i
Umeå. Reserver är Jörgen och Elisabeth Gustafsson. Vi har olika klimat i landet och en viss
förskjutning i tiden kan göras beroende på var vi skall träffas.
Avslutning: Ordförande Bengt OP Andersson tackade FSV: s ordförande med fru för att de
ville deltaga vid vårt möte och avslutade därmed mötet. Mötet uttalade sitt helhjärtade stöd för
Martin Harr i sitt arbete för FSV:s medlemmar.
Martin Harr tackade för förtroendet och var glad över det engagemang och glöd som finns i
Veteranklubben.
Vid protokollet
Karl-Anders Karlsson
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