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Medlemmar
Antal 74 st vid årets slut, en minskning med en medlem sedan föregående år.
Medlemsmöten
Årsstämman för verksamhetsåret 2015 hölls under vårmötet den 13 maj på
Skellefteå Drive Center i Fällfors.
Temat för vårmötet var RC-borrning.
Intessant föredrag av Joakim Kemi från Styrud Arctic som guidade oss genom
RC-borrningens fördelar/nackdelar, varför/när och hur är det med ekonomin jämfört
med andra metoder. Efter den teoretiska genomgången transporterades medlemmarna
till en av Sveriges största guldgruvor, Björkdalsgruvan där medlemmarna fick
möjlighet att prata med både borrarna och geologen samt titta på en RC-rigg i full drift
På länk fick vi också en intessant genomgång av Annelie Lundström från Minalyze.
Hon berättade och visade ett nyutvecklat instrument (Minalyze CS) som möjliggör
tidseffektivt och noggrann analys och loggning av borrkärnor.
Höstmötet
Tyvärr fick vi inte till något möte. Vi kontaktade våra vänner i Finland och hade planer
på ett FAB besök hos ST1:s djupborrning (7000 m) efter hetvatten i Espoo. När vi fick
svar så erbjöds två till tre personer möjlighet till ett studiebesök på borrplatsen
Då blev det klart med möte i Göteborg 19-20 januari inriktning mot grundläggning.
Tyvärr blev det samma tråkiga besked i sista minuten. Arbetsplatserna är restriktiva
med studiebesök eftersom det innebär störningar och kan vara en säkerhetsrisk.
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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. Ingen
ansökan har inkommit till styrelsen.
Övriga aktiviteter och händelser
Årets borrare
Daniel Rönnängsgård från Tautech fick priset som Årets Borrare 2016.
Nomineringskommitténs argument:
Han har på kort tid gjort sig ett namn i branschen där han i kombination med stor
uppfinningsrikedom och innovationsförmåga behärskar grundläggningsborrningen
samtliga moment och tekniker som leder utvecklingen framåt.
Priset delades ut i samband med årsstämman i Skellefteå.
Branschstatistik
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 2017 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.
Kokträsk den 28 maj 2017

Ingemar Larsson
Ordförande
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