Protokoll från FSV-Veteranernas 27:e möte den 31/5 – 2/6 2019 i Åmål.
Deltagare: Ulf Wikström, Björn Kortzon, Bengt Andersson, Jörgen Gustafsson, Stefan Wadbro,
Ulf Lidesjö och P-O Bengtsson.

1.

Mötets öppnande.
Värden för årets möte, P-O Bengtsson, hälsar oss hjärtligt välkomna till Åmål och det 27:e
Veteranmötet. Några sena återbud gör gruppen något mindre men fortfarande slagkraftig.
Bertil Svensson med fru och FSV:s ordf. Christina Eklööf fick sena förhinder. Tack till
Christina för översänd information.

2.

Val till mötet.
P-O Bengtsson väljs till ordf, för mötet och till sekr. väljs Bengt Andersson.

3.

Dagordning
Presenterad dagordning godkännes.

4.

Föregående mötes protokoll.
Protokollet gås igenom. Några frågor tas upp senare under övriga frågor. Protokollet
godkännes.

5.

Medlemsärenden.
Mötet diskuterar till vilka som mötesprotokoll ska skickas ut. Mötet beslutar att aktiva
medlemmar och övriga som anmäler att de vill ha protokoll och övriga handlingar ska få
detta. Björn K hälsar från Werner R att han önskar få handlingar.
Bengt A framför en hälsning från Bertil Svensson.

6.

Stadgar.
Inga förändringar av nuvarande stadgar,

7.

Ekonomi.
P-O Bengtsson informerar om mötets ekonomi. Bidrag från FSV styrelse är utlovad med
12.000 kr. Kostnader utöver bidraget betalas av deltagarna själva som vanligt. Bidraget går
till hyra för grupprum på hotellet, guidad studie- och kulturresa med buss i Åmålsområdet
med lunch. Mötet godkänner rapporten.

8.

FSV-information.
Ordf. går igenom den information han fått tillsänd sig från FSV-ordf. Vi går igenom FSV:s
Verksamhetsplanering för 2019 punk för punkt och diskuterar innehållet.
Tidskriften Vägmästaren har inte utkommit sedan nr 1 2018. Veteranerna saknar den
verkligen. Kan styrelsen påverka detta?
FSV inbjuder till en konferens den 11 – 13/10 med en representant från Veteranerna. Mötet
utser Stefan Wadbro att representera Veteranerna.
Mötet ajouneras och återupptas lördag 16.00.

9.

Laget runt.
Jörgen G berättar att han deltager i träff med VV-veteraner i E-län, där det ges information
och underhållning en gång om året.
Han lämnar även lite info om aktuellt från Trafikverket i länet
och de senaste upphandlingarna av driftområden i länet.

Jörgen jobbar fortfarande med driftkurser. Fler pensionerade vägmästare/Veteraner borde
bidraga med sina kunskaper och erfarenheter för att utbilda dagens unga entreprenörer.
Björn K deltager som vanligt i en träff för VV-folk i P-län i sept. Numer liten kontakt med
dagens vägunderhållare.
Ulf W berättar att det är 26 år sedan han pensionerade sig men följer noga med vad som
händer med vägnätet runt Umeå. Ränderna går aldrig ur!
Bengt A har träff med lokala VV-medarbetare 2 ggr per år.
Ulf L berättar från en träff med gamla Vägverkschefer, de flest pensionerade, i Borlänge.
I träffen ingick även ett besök på nya Trafikverket och ett besök på TSV med Per Wenner,
f.d Vägverkschef. Ulf har ett pågående uppdrag kvar som omfattar obevakade jvgövergångar på sträckan Borås – Varberg.
Stefan W har träff med lokala VV-medarbetare i Kristianstad, annars inga uppdrag kvar.
Sekreterarens synpunkt: Stefans kunskap som f.d. ordf. i FSV ger oss möjlighet att föra
fackliga diskussioner i gruppen ihop med Ulf L, Jörgen G och P-O B som är bra
uppdaterade genom sina nuvarande uppdrag/arbeten.
P-O B berättar om sin verksamhet inom Ensk väg. Jobbar på ett tag till innan pension.
Tycker att det blivit mer byråkratiserat än tidigare.
10.

Övriga frågor.
En fråga från föregående mötes protokoll fanns anmäld. Jörgen G ligger fortfarande ute med
2000 kr för inspelningskostnad av skivan ”Veteranen lov”. Mötet hoppas på att FSV styrelse
kan/vill ta den kostnaden. Stefan W får i uppdrag att ta upp frågan med styrelsen vid FSVmötet den 11-13/10.

11.

Nästa mötesarrangör.
Bertil Svensson har via Bengt A meddelat att han vill bli nästa års värd för Veteranmötet.
Stefan Wadbro anmäler sig som reserv. Detta blir mötets beslut.

12.

Avslutning.
Ordf. P-O B avslutar mötet med att tacka för ett engagerat möte. Vi tackar för en väl
genomförd träff.

Protokollförare: Bengt Andersson

