Verksamhetsberättelse
2012
Styrelsen består totalt av 8st medlemmar varav två har under året avgått och ersatts.
Styrelsen har under perioden hållit fem protokollförda sammanträden. Styrelsens
sammansättning:
Ordförande:
Peter Hedenstedt Atlas Copco
Kassör:
Johan Barth Geotec
Övriga ledamöter:
Mikael Berglund Drillcon
Jonas Ekestubbe SWECO
Göran Risberg SGU
Sören Linnman Boliden
David Johansson Finspångs Brunnsb.
Suppleant:
Göran Bäck Sandvik
Revisor:
Revisorssuppleant:

Martin Åström
Mattias Åström

Valberedning:

Rolf Borrås
Ingemar Larsson

Medlemmar
Antal 80st vid årets slut, en ökning med fyra medlemmar sedan föregående år.
Medlemsmöten
Årsstämma hölls den 27 april 2012 på First Hotell ”Kong Fredrik” i Köpenhamn Tema
för mötet var Metron och City ringen i Köpenhamn med GEO som värdar.
Medlemmarna fick en beskrivning av projektet av personal från Metroselskabet och
projektgruppen. Besök på arbetsplatser där vi fick se kärnborrning, grundförstärkning,
grundvattensamling, schaktning etc.
Besök hos GEO där vi fick en förtagspresentation. GEO var viktiga aktörer i Metro
projektet.
Medlemsuppslutningen var god.
Pågående projekt
Tätning av borrhål
Geotec driver detta projekt vidare, med ekonomiskt stöd från FAB.
Tätning av foderrör mot berg.
Projektet nerlagt enligt beslut av styrelsen.
Övriga aktiviteter och händelser
Årets borrare
Till ”Årets borrare” 2012 korades Jerry Hedman Protek
Nomineringskommittén skriver i sin motivering:
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Jerry är en trevlig och positiv kollega. Välkänd bland de stora beställarna som en
duktig och noggrann diamantborrare. Han var bland annat med och genomförde ett
1350m djupt borrhål tekniskt och mycket besvärligt.
Föreningen gratulerar Jerry Hedman till den fina utmärkelsen.
Priset (10 000 kr), skall användas för resa till förkovran i yrket, exempelvis
maskinmässa, intressant arbetsplats eller liknande.
Följande bedömningskriterier beaktas vid bedömningen av nominerade personer:
•
säkerhet
•
miljö
•
teknikförbättring
•
väl utfört arbete
•
insats i branschen genom egen aktivitet
•
god kamratskap
•
initiativ som ökar statusen, attraktiviteten och/eller effektiviteten i
branschen
Förslag på kandidater kan lämnas av företag, arbetskamrater, branschföreningar eller
andra som känner en borrare värt att hedras. Bedömningskommittén består av Ulf
Domeij (DDMC Borrmätning AB), Johan Barth (Geotec), David Johansson (Finspångs
Brunnsborrning), och Rolf Borrås (Styrud Ingenjörsfirma).
Bransch statistik
Styrelsen har återinfört förningens uppgifter enligt stadgarna att förse medlemmarna
med bransch statistik. Statistik finns nu tillgänglig på FABs hemsida (www.fab.w.se)
Kommentarer och uppdateringar är mycket välkommet till styrelsen.
Sponsring av Geologins dag
FAB beslutade att aven 2013 sponsra Geologins dag, som en viktig gest att visa
föreningens intresse och engagemang i branschens framtid.
FABs roll i branschen
FAB skall vara ett nätverk för branschens medlemmar att träffas och utbyta
erfarenheter. FAB skall ha som mål att uppdatera medlemmarna med statistik, tenisk
utveckling samt främja utvecklingen i miljö och säkerhet.
Geotec hanterar och administrera FAB i nuvarande form.
Höst- och vårmötet är föreningens bestämda medlemsmöten, varav vårmötet är
föreningens årsmöte.
FAB har inte och skall inte ha resurser att driva större projekt i egen regi.
FAB skall initiera och i vissa fall finansiera projekt som är till nytta för branschens
utveckling och som ligger i medlemmarnas intresse.
Ändringar av stadgar
Stadgarna har ändrats enligt förslag från styrelsen.
Stockholm den 15 april 2013
Peter Hedenstedt
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