Mötesprotokoll vid FSV-veteranernas 17:e möte på Klosterhotellet i Vadstena,
Fredagen den 5 och lördagen den 6 juni, 2009.

Närvarande: Karl-Anders Karlsson, Bengt Silvervik, Bertil Svensson, Stefan Wadbro, Bengt
Andersson, Jörgen Gustafsson, Björn Kortzon.
Förhinder: Martin Harr, Ulf Wikström och Ulf Lidesjö.

1.

Mötets öppnande
Mötet öppnas av värden för 2009 års Veteranträff, Jörgen Gustafsson.
Ett speciellt välkommen till föreningsstyrelsens ordförande Stefan Wadbro som
ansluter under lördagen.

2.

Val av mötesledning
Till ordförande för mötet väljs värden Jörgen Gustafsson och till
mötessekreterare väljs Bengt Andersson.

3.

Mötets dagordning
Mötets dagordning godkännes. Mötet godkänner att kallelse skett i behörig
ordning.

4.

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll godkännes och läggs till handlingarna.

5.

Medlemsärenden
Mötet väljer in Martin Harr som ny Veteranmedlem. Efter höstens FSV-stämma
kan ytterligare 3-4 styrelsemedlemmar uppfylla kravet för medlemskap i
Veteranklubben. Jörgen, tillika FSV:s revisor, bevakar vid Föreningsstämman
vilka som kam komma ifråga.
Jörgen får också i uppdrag att skicka nuvarande medlemsmatrickel till samtliga
medlemmar för kontroll av uppgifter. Den ska återsändas snarast till Jörgen Han
ser sedan till att medlemsmatrikeln publiceras på FSV:s hemsida.

6.

Stadgar
Inga ändringar i klubbens stadgar gjordes. Jörgen och Karl-Anders kontrollerar
texten i stadgarna innan den också förs in på FSV:s hemsida.

7.

Ekonomi
Ordföranden redovisar ekonomin för mötet. Mötet konstaterar att bidraget från
FSV har förvaltats väl med mycket för pengarna. Mötet godkänner rapporten.
Mötet ber om en hälsning och tack till FSV:s styrelse för det generösa bidraget
genom ordföranden Stefan Wadbro.

8.

FSV:s ordförande informerar och diskuterar
Stefan Wadbro berättar lite från vad som händer i FSV, Ingenjörsförbundet och
Vägverket.
Flera av styrelsens ledamöter är sjuka och har inte kunnat deltaga i styrelsens
arbete och möten fullt ut. Vid Föreningsstämman i september välja en ny
styrelse. Stefan kommer att avsluta sitt ordförandeskap i styrelsen. Veteranmötet
beklagar detta, men hälsar honom välkommen som Veteran nästa år.
Stefan ser dock positivt på framtida rekrytering av medlemmar och kandidater
till styrelserna i sektionerna och FSV:s styrelse. Det kommer ungdomar till oss.
Sektionerna i Malmö, Växjö, Jönköping och Linköping har en bra verksamhet
med flera ung medlemmar.
FSV:s styrelse bör bestå av medlemmar från NCC, Skanska, SVEVIA,
Kommunerna m,fl. tycker Veteranmötet.
När vi ska rekrytera nya medlemmar är det ofta en svår fråga att besvara vem
det är som förhandlar för medlemmarna. FSV kan idag inte förhandla direkt med
Arbetsgivaren men finns med i Förhandlingsdelegationen inom SACO.
Hur kan vi locka fler yngre medlemmar? FSV:s styrelse har ett
Handlingsprogram som ska diskuteras vid Föreningsstämman som innehåller
förslag till olika åtgärder, t.ex. en ny hemsida som ska vara inbjudande. Internet
är idag viktigt för att bygga nätverk, skaffa sympatisörer och utveckla
yrkesförbundet.
Medlemsantalet börjar öka igen. Förr var vi ca 900, som minskade till runt 700,
men nu ökar medlemsantalet varje månad. Det är mycket viktigt att vi tar tag i
uppgången nu direkt.
Ingenjörsförbundet satsar idag på yrkesförbund. FSV är bland de större
yrkesförbunden med en gedigen facklig bakgrund och stort yrkeskunnande.
Vi tog en diskussion om hur vissa sektioner ska väckas till liv igen. Flera
sektioner har ingen styrelse och därmed ingen verksamhet. Ett sätt kan vara att
utse kontaktpersoner lokalt som kan ge medlemmarna direkt information och
visst fackligt stöd.
Stefan berättar om SVEVIA. Det finns kvar under Arbetsgivarverket, vilket ger
flera fördelar för de anställda beträffande semesterdagar och pensionsålder för
de redan anställda.
Vägverket står inför nya förändringar. Inom kort kommer Vägverket att ingå i
ett nytt Trafikverk.

9.

Laget runt
Karl-Anders berättar att han lämnat Veteranernas synpunkter på FSV:s
handlingsprogram till styrelsen, men inte fått något svar. Frågan ställs till Stefan
Wadbro som lovar styrelsen reaktion snarast.
Mötet för intensiva diskussioner runt många av FSV:s verksamheter, liksom
Vägverkets verksamhet med inriktning på främst Drift- och Underhåll.
Jörgen berätta om FIA (Förnyelse I Anläggningsbranchen) som bl.a. går ut på
att verka tillsammans med entreprenören.
Jörgens kunskaper som aktiv Vägverkare är till stor hjälp för oss i alla dessa
diskussioner. Det var ju ett tag sen vi övriga var i farten. Det är dock mycket
roligt att göra jämförelser med förr och nu.

10.

Övriga frågor
Mötet utser Jörgen till Veteranernas kontaktperson mot FSV.
Nästa mötesarrangör
Mötet betonar särskilt att arrangörskapet är helt frivilligt.
Nästa års värdpar blir Björn och Birgit Kortzon.
Mötet beslutade också att utse en reserv. Förfrågan ska ställas till Martin och
Susanne Harr. Jörgen ombesörjer detta.
Björn och Birgit hälsar oss hjärtligt välkomna till någonstans i Västergötland.

12.

Avslutning
Ordföranden avslutar mötet lördag kl: 22:10 och tackar för visat intresse.

Protokollförare: Bengt Andersson

