Verksamhetsberättelse - verksamhetsåret 2015
Styrelsen består av totalt åtta medlemmar. Dessutom har styrelsen bjudit in en
adjungerande medlem att delta i styrelsemöten. Styrelsen har under perioden hållit 2
protokollförda sammanträden (4/6, 5/11). Styrelsens sammansättning:
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Medlemmar
Antal 76 st vid årets slut, en minskning med fem medlemmar sedan föregående år.
Medlemsmöten
Årsstämman för verksamhetsåret 2015 hölls under vårmötet den 5 maj på hotell
Scandic Portalen i Jönköping.
Temat för vårmötet var NordDrill mässan med Nordiskt Borrarting där FABs
medlemmar samlades med övriga aktörer i den nordiska branchen.
Höstmötet hölls den 4 december i Molde, Norge. Årets höstmöte fokuserade på de
stora tunnelprojekten i Romsdalsfjorden för att effektivisera kommunikatonen på
västkusten. Medlemmarna fick lyssna på mycket inressanta föredrag av experter inom
tunnelprojektering, samt besöka på diamantborrningsverksamhet för en del av
tunnelsträckningen.
Jan-Erik Rosberg LTH redovisade resultat från den framgångsrika
djuphålskärnborrningen med Riksriggen i Åre, som FAB besökte 2014.
Projekt
FAB erbjuder en utvecklingsfond på 50 000 :- Enskild person eller företag skall kunna
ansöka om detta stöd, förutsatt att det främjar branchen och dess medlemmar.
FAB har under året sponsrat renovering av borrigg att användas i utbildningssyfte.
FAB melemmar hälsas välkomna att delta i moment på denna utbildning.
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Övriga aktiviteter och händelser
Årets borrare
Nomineringarna till ”Årets borrare” 2015 har varit för få för att nomineringskommittén
ska ha kunnat utnämna någon. För att öka attraktionen för priset har medlemmarna
beslutat att öka prissumman till 20 000:- och utlysa ny nominering för utdelning 2016.
En medlem har av ett enhälligt möte uteslutits ur föreningen pga obetalda
medlemsavgifter, trots flera påminnelser.
FABs styrelse diskuterar förslag på uppdatering av stadgarna med anledning av detta.
Bransch statistik
Styrelsen försöker att erbjuda medlemmarna uppdaterad marknadsinformation.
Statistik finns idag tillgänglig på FABs hemsida (www.fab.w.se) dock har
uppdateringen varit bristfällig, grund av svårighet att få in aktuell statistik. All
information och förslag till uppdatering är mycket välkommet till styrelsen.
Sponsring av Geologins dag
FAB beslutade att aven 2016 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.
Stockholm den 18 april 2016

Peter Hedenstedt
Ordförande
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