Verksamhetsberättelse - verksamhetsåret 2018
Styrelsen består av åtta medlemmar. Styrelsen har under perioden hållit ett protokollfört
sammanträde den 18/6 och ett kombinerat medlemsmöte/styrelsemöte den 14/11.
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Medlemmar
Antal 77 st vid årets slut, en ökning med tre medlemmar sedan föregående år.
Årsstämma/vårmöte
Årsstämman för verksamhetsåret 2017 hölls under mötet den 18 juni 2018 på Clarion
Hotel Arlanda.
Temat för vårmötet var det finska djupgeotermiprojektet ST1 – First Scandinavian
Geothermal Project – Lessons learned so far.
Tero Saarno från ST1 berättade inlevelsefullt och engagerat om projektet med att
hammarborra till 6400 m djup i det finska urberget. Ca 18 personer deltog vid mötet
och föreläsningen, som avslutades med att föreningen bjöd på lunch.
Höstmötet
Teros engagemang smittade av sig och medförde att höstmötet förlades till Finland för
ett studiebesök vid ST1:s borrplats.
Ca 20 personer embarkerade finlandsfärjan i mitten av november. Inledningsvis höll
medlemmarna ett kombinerat styrelsemöte och medlemsmöte där formalia
avhandlades. Därefter hade man en workshop om arbetsmiljöutbildning samt en
föredragning om Besiktning av Borriggar, ett projekt som FAB är med och bidrar till.
Henning Lorez och Jon Erik Rosberg, från Uppsala Universitet respektive Lunds
Tekniska Högskola, uppdaterade också medlemmarna på det senaste från Riksriggen.
Väl i Finland tog ST1 emot med Tero Saarno, som visade församlingen borrplatsen
och den verksamhet som där bedrivits. Vi hann även med ett besök på ST1s
huvudkontor och en produktvisning av Robit.
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Projekt
FAB erbjuder även framgent utvecklingspengar upp till 50 000:- Enskild person eller
företag skall kunna ansöka om detta stöd, förutsatt att det främjar branchen och dess
medlemmar.
Övriga aktiviteter och händelser
Årets borrare
Linus Møllgaard från Tautech fick priset som Årets Borrare.
Nomineringskommiténs argument:
Linus Möllgaard tilldelas priset ”Årets Borrare” för att han har utmärkt sig i sitt
arbetet som borrtekniker inom grundläggningsbranschen. Linus anses vara en mycket
kompetent yrkesmänniska och uppskattas högt av både kollegor och kunder för sin
förmåga att kunna lösa problem och slutföra svåra uppdrag.
Ordförande Johan Barth delade ut priset på företaget den 27 juni.
Sponsring av Geologins dag
FAB beslutade att även 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, teknisk
utveckling samt främja utvecklingen i miljö och säkerhet.
Geotec administrera FAB i nuvarande form.
Höst- och vårmötet är föreningens bestämda medlemsmöten, varav vårmötet är
föreningens årsmöte.
FAB har inte och skall inte ha egna personella resurser att driva större projekt men
FAB skall initiera och i vissa fall finansiera projekt som är till nytta för branschens
utveckling och som ligger i medlemmarnas intresse.
Lund den 15 april 2019

Johan Barth
Ordförande
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