Protokoll från FSV-Veteranernas 23:e möte 26-28 Juni 2015 i
Falköping.
Deltagare: Bengt Andersson, Bertil Svensson, Ulf Wikström, Jörgen Gustafsson,
Björn Kortzon samt FSV´s ordförande Stefan Wadbro.
1.
2.
3.
4.

Bengt öppnade mötet.
Bengt valdes till mötesordförande och Björn till sekreterare.
Dagordningen godkändes.
Föregående protokoll godkändes. Dock skulle Ulf Lidesjö med hjälp av Bengt
G Nilsson ha kollat att patentskydd gäller för FSV´s varumärke och logga.
Bengt kontaktar Ulf för att få information i ärendet.
5. Medlemsärenden. PO Bengtsson valdes in som ny medlem. Frågan ställdes
varför de ”nya” veteranerna inte kommer till våra möten. Beror det på oss
”gamla”? Ingen vet. Vi fortsätter bjuda in och hoppas på bättring.
6. Stadgar. Inga förslag till ändringar.
7. Ekonomi. Bengt redogjorde för hur årets bidrag från FSV (13000:-) har
disponerats.
8. FSV-information. Stefan visade en ny rekryteringsfolder. Kan den hjälpa FSV
att få nya medlemmar? Antal idag c:a 600 st men sjunkande. Styrelsen arbetar
effektivt och bra, men en del sektioner fungerar mindre bra eller inte alls. Här
skall utses kontaktpersoner så att material åtminstone kan delas ut. SVEVIA
backar i omsättning och personal. Sveriges Ingenjörer växer däremot. Jörgen
berättade att Trafikverket äntligen delat upp ansvaret för väg respektive
järnväg. De tidigare förväntade synergieffekterna får nu skönjas i
planeringsstadiet.
9. Laget runt. Jörgen deltog i ett mycket uppskattat veteranmöte i Mjölby, där
Trafikverket bekostade den största delen! Jörgen jobbar fortfarande i viss
utsträckning bl.a. med utbildningar och kurser, men också med en
funktionsentreprenad beläggning på E4. Denna fungerar jättebra. Bertil hade
också positiva omdömen om funktionsentreprenader, och trodde att det snart
skulle bli liknande upphandlingar när det gäller broar. Vad blir kvar i
grundpaketen? Bertil deltager i lokala veteranmöten 3 ggr/år! Ulf träffar gamla
vägverkare 1gång/år. Han berättade också att långtradarna fortfarande kör
gamla genomfarten genom Umeå. De gillar inte alla rondeller på den nya.
Bengt deltager i ett litet gäng vägverksveteraner som träffas ett par ggr/år.
Björn hade sedvanlig träff med tidigare kollegor i december.
10. Övriga frågor. Pga. flytt får både Ulf Lidesjö och Karl-Anders Karlsson snart
nya adresser mm. Bengt lovade att uppdatera medlemsmatrikeln. Björn fixar
liten artikel till VÄGMÄSTAREN ang. vår träff. Jörgen framförde önskemål
om att få vår Veteranhymn inspelad av proffs, för att finnas för avlyssning på
FSV´s hemsida. Stefan lovade att undersöka möjligheterna, men tror att det blir
för dyrt.
11. Nästa mötesarrangör blir Ulf Wikström, reserv Jörgen Gustafsson.

12. Mötets avslutning. Bengt tackade veteranerna och avslutade mötet.
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Björn

