Protokoll från FSV veteranernas 18:e möte, på Två
Skyttlar i Skene, den 4-6 juni 2010.
Närvarande: Bengt OP Andersson, Jörgen Gustafsson, Karl-Anders Karlsson, Björn Kortzon,
Ulf Lidesjö, Bertil Svensson, Bengt Silvervik, Stefan Wadbro och Ulf Wikström.

Mötets öppnande: Värden för mötet Björn Kortzon öppnade mötet och hälsade välkommen.
Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande valdes Björn Kortzon
och till sekreterare valdes Karl-Anders Karlsson.

Godkännande av dagordning: Föreslagen dagordning godkändes. Kallelse har skett i
behörig ordning.

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes och att läggas till
handlingarna.

Medlemsärenden: Ordföranden framförde en hälsning till oss från Martin Harr. Martin är
inte beredd att på några år arrangera ett veteranmöte pga hälsan. Genomgång av
förändringar i medlemsförteckningen, som Bengt OP sköter.
Inga nya medlemmar att antagas eller övriga förändringar.
Bengt OP, skickar reviderad medlemsförteckning.

Stadgar: Karl-Anders föreslog några redaktionella förändringar i stadgarna , som
godkändes. Bilaga,reviderade stadgar.

Ekonomi: Ordföranden redovisade ekonomin för mötet, som godkändes.
FSVs ordförande Stefan Wadbro ansåg att till nästa års veteranmöte bör anslag till vår
verksamhet också sökas hos Sveriges Ingenjörer.
Mötet tackar FSV för anslaget till vår verksamhet och årets veteranmöte.

Laget runt: Bengt OP informerade om kontakter med Knut Sjöström och Thure Bengtsson
och deras nuvarande hälsostatus.
Björn berättade om träff med Swevia-personal i väst, aktiva samt pensionärer.
Ulf W berättade om pensionärsträffar i AC-län. De har blivit informerade om de omfattande
infrastrukturarbetena i Västerbotten.
Bertil berättade om den årliga pensionärsutflykten i Kalmar län och den information de fått
om totalentreprenader.
Jörgen berättade om FSVs hemsida. Informationen från veteranernas verksamhet fungerar
bäst anser han och vi håller med. Vidare informerade han om Trafikverket och varför det
bildades. Vi fick också veta vem som gör vad i det nya verket fr o m 1 april 2010.

Övriga frågor: FSVs ordförande Stefan Wadbro informerade att han nu tagit
avtalspension, fr o m 1 maj, och har endast 10 % fackligt arbete.
Mötet ajournerades kl 18,15 till lördag

Lördag kl 17,15 återupptogs mötet.
FSVs ordförande informerar: Ordföranden Stefan Wadbro informerar om förändringar i
FSVs styrelse och representationen i nya Trafikverket.
Verksamhetsplan framtagen.
Ingenjörernas framtid.
Samarbetet med Sveriges Ingenjörer inte lika bra som med Ingenjörsförbundet.
FSV bidrag till verksamheten från Sv Ing är 200 kkr mot tidigare 250 från Ing.förb.
FSV är den yrkesförening som har bäst ordning på sin verksamhet inom Sv Ing .
Tillströmningen av nya medlemmar till FSV är bra för närvarande.
Nuvarande medlemsantal mellan 750-800 medlemmar.
Styrelsen kämpar på för att få fler medlemmar och talar om varför de bör vara medlemmar i
FSV.
Tidningen har mycket annonser och går bra för närvarande.
Tidningen innehåller för lite om driften men det är också upp till medlemmarna att tipsa om
lämpliga artiklar.
Ekonomin i föreningen är god.
Brist på ingenjörer inom anläggningsbranschen medför att lönenivån är bra.

Laget runt: Fd. FSV ordföranden Ulf Lidesjö informerade om sin arbetssituation och
arbete inom Trafikverket.
Bildandet av Trafikverket och arbetet med problemen inom verket framför allt fd Banverket.
Kulturen inom Banverket helt skild från Vägverket både planering och delegering.
Skillnaden större mellan verken än någon kände till.
Inom vägverket finns ingen förteckning på vad man inte får göra men inom banverket fanns en
förteckning på 72 sidor på vad du som anställd inte får göra.
Många stora problem återstår att lösa innan nya Trafikverket kommer att fungera.
Ulf hade mycket att berätta men ordförande var tvingad att sätta punkt för att tiden räckte
inte till.

Övriga frågor: Information från årets veteranträff skickar Karl-Anders till FSVs hemsida.
Bengt S skickar bilder.

Nästa mötesarrangör: Bengt Silvervik erbjöd sig att vara värd för 2011 års veteranmöte i
Ronneby. Reserv är Bertil Svensson.
Mötet behöver inte avhållas på fredag till söndag utan veckans övriga dagar går också bra.
Priset är avgörande. Bilaga, uppföljning av Veteranträffar.

Avslutning: Ordföranden tackade mötesdeltagarna för engagerat deltagande.
Vid protokollet
Karl-Anders Karlsson

