Protokoll från FSV-veteranernas 16:e möte, Hotell Scandic Plaza
Umeå, fredag 6 juni och lördag 7 juni 2008.
Närvarande: Ulf Wikström, Bengt OP Andersson, Jörgen Gustavsson, Karl-Anders
Karlsson, Bengt Silvervik, Björn Kortzon samt FSV:s ordförande Martin Harr.
Välkommen: Mötets värd Ulf Wikström hälsade oss varmt välkomna till Umeå, och betonade
vår uppriktiga uppskattning över Martin Harrs deltagande även detta vårt 16:e möte.
Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande valdes Ulf Wikström och till
sekreterare Björn Kortzon
Dagordningen: Förslaget till dagordning godkändes och det konstaterades även att kallelse
skett i behörig ordning.
Föregående mötesprotokoll: Protokollet genomgicks och kunde därefter läggas till
handlingarna.
Medlemsärenden; Inga nya medlemmar är aktuella. Viss diskussion uppstod kring
medlemskap. Detta går inte att avsäga sig. Man kan dock givetvis tacka nej till kallelse
och/eller protokoll.
Stadgar: Karl-Anders Karlsson redovisade sitt uppdrag som bestod i att upprätta förslag till
stadgeändringar pga ändrad förbundstillhörighet. Förslaget hade skickats ut till oss i god tid
innan mötet och inga erinringar fanns. Stadgeändringarna godkändes – stort tack till KarlAnders!
Ekonomi för denna sammankomst: Ulf Wikström redogjorde till sista kronan för
kostnaderna för denna sammankomst. Stor tacksamhet uttrycktes för FSV-bidraget som täckte
kostnaderna för årets kulturresa ( buss + båt + guide + lunch ) samt konferensrum. Övriga
kostnader stod deltagarna själva för.
FSV:s ordförande informerar: Martin Harr inledde med att berömma vår proffsighet – tack
för det! FSV:s ekonomi är god. I övrigt upplever FSV en turbulent tid. Vägverket Produktion
och Konsult kommer med säkerhet att bolagiseras. Medlemmarna kommer att splittras upp
mellan myndighet och olika bolag. Hur skall framtida FSV se ut? Man har tagit hjälp av en
konsult i framtidsarbetet, men det är ändå mycket svårarbetat eftersom vissa sektioner
fungerar väldigt dåligt. Orsak till detta är att deras ordförande inte tillräckligt vidarebefordrar
den information som tillhandahålles via sektionskonferenser, styrelsemötesprotokoll mm.
Framtidsförslaget går ut på remiss i augusti, och behandlas senare på sektionskonferensen på
Kreta. Martin lovade att framtidsförslaget skall mejlas till oss veteraner.
Martin berättade också att FSV har en tendens att försvinna och dessutom behandlas
styvmoderligt i det nya jätteförbundet Sveriges Ingenjörer. För att kringgå deras 120poängsregel måste han skriva rekommendationsbrev för i stort sett varje medlem som FSV
rekryterar. Snacka om enstaka katter bland en uppsjö hermeliner! Kanske dags för ett
förbundsbyte igen?
Tidningen Vägmästaren går bra och har fått många nya kunder. Ekonomin tillhör inte längre
FSV. Karl-Anders vill ha en medlemmarnas insändarsida och enligt Martin finns plats för

detta. Han lovade också att ge redaktören en reprimand för att denne inte tagit in Karl-Anders
insändare.
Produktion har fått en ny chef som heter PO Wedin.
Löneutfallet efter avslutade förhandlingar blev hela 6 %!!!
Mötet ajournerades kl 18.00.

Mötet återupptogs lördag kl 18.30.
Laget runt: Jörgen Gustavsson visade bilder på vad 100 mm regn kan åstadkomma. Regnet
föll 7 – 8 juni 2007 i Ödeshögs kommun i närheten av Vida Vättern. Mycket stora vägskador
uppstod pga en ihopklämd vägtrumma som annars skulle haft en diameter av 1 m. Redan efter
en vecka kunde dock glada reparatörer, med Jörgen i mitten, stoltsera på bild efter en storartad
entreprenörsinsats. ( NCC ).
Jörgen redovisade också hur den nya VV-organisationen kommer att se ut samt även en ny
utformning av entreprenadkontrakt.
Övriga frågor: Utgår.
Nästa mötesarrangör: Värdpar år 2009 blir Elisabeth och Jörgen Gustavsson. Reserver är
Birgit och Björn Kortzon.
Avslutning: Ordförande Ulf Wikström tackade FSV:s ordförande Martin Harr med fru
Susanne för att de tar sig tid att närvara vid våra sammankomster. Aktuell information och
trevlig samvaro är ytterst värdefulla ting för oss veteraner.
Martin tyckte att det enbart var trevligt att deltaga, och att han fick mycket tillbaka genom att
använda oss som bollplank. Han skulle gärna se att vi hade mera tid till förfogande – kan
mötet förlängas med en dag?
Det vore naturligtvis trevligt, men det tål att tänka på för fattiga pensionärer.
Ulf tackade även övriga deltagare för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet.
Björn Kortzon

