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Medlemmar
Antal medlemmar vid årets slut var 77 minskning med en medlem sedan föregående år.
Medlemsmöten
Årsstämman hölls den 4 maj på First hotell i Lund. Dagen innan, den 4 maj,
presenterade Shell pågående gasborrningsprojekt i Skåne. Shell berörde tekniken och
säkerheten i sin verksamhet. Vidare gjordes studiebesök på Shells borrplatser.
Medlemmarna informerades om Lunds geotermianläggningar som ingår i Lunds
fjärrvärmenät, fick besöka brunnskasunerna och studera värmepumpanläggnigen.
Höstmötet ställdes in p.g.a. för få deltagare.
Pågående projekt
Pluggning av öppna borrhål
Geotec har arbetat fram ett underlag som FAB ställer sig bakom. Underlaget har
använts i kommunikation med kommuner som styrker behovet av ett dokumenterat
förfaringssätt för att uppnå ett kvalitetssäkrat resultat. Som underlag till kommande
rekommendationer studeras erfarenheter från andra länder. Arbetet fortgår under 2011,
då vi hoppas kunna redovisa delar i rekommendationerna.
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Tätning av foderrör mot berg.
Projekt har initierats då det har konstaterats att det saknas metodbeskrivning över hur
tätning av foderrör i berg ska utföras och hur utförandet ska testas. Olof Andersson har
upprättat en projektbeskrivning. Problemet är enkelt att definiera men att ta fram
lämpliga metoder och verifiera dem är ett mycket omfattande arbete som högst troligt
överstiger FABs resurser. Styrelsen har bett Olof lämna ett kostnadsförslag på att
genomföra Etapp 1 (Kartläggning av nuläget) i projektplanen.
Övriga aktiviteter och händelser
Årets borrare
Till ”Årets borrare” 2010 korades Jan Berglund, Jannes Brunnsborrning i Burseryd.
Priset till Jan delades ut i november i Uppsala.
Nomineringskommittén skriver i sin motivering:
"Jan Berglund får priset för att alltid ha verkar i positiv anda för branschen och att han
alltid har tittat framåt i sitt företagande. Jan har mer än 35 års erfarenhet från
borrningsbranschen och har alltid satt varje kund i fokus och varit noga med sin
personal. Jan har genom sitt engagemang i branschorganisationen även tillfört
branschen mycket av sin mångåriga erfarenhet och han är högt uppskattad av såväl
kunder som anställda"
Föreningen gratulerar Jan Berglund 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 beslutat att återinföra fokus på en förningens uppgifter enligt stadgarna,
nämligen att förse medlemmarna med bransch statistik. Under året kommer tillgänglig
statistik att finnas tillgänglig på FABs hemsida.

FAB – Föreningen för Avancerad Borrning
075-700 88 20
Box 1127
221 04 Lund
Z:\FAB\Möten\Årstämma 2011\verksamhetsberättelse2010.doc

6SRQVULQJDY*HRORJLQVGDJ
)$%EHVOXWDGHXQGHUnUHWDWWVSRQVUD*HRORJLQVGDJVRPHQYLNWLJJHVWDWWYLVD
I|UHQLQJHQVLQWUHVVHRFKHQJDJHPDQJLEUDQVFKHQVIUDPWLG6W\UHOVHQKDUGLVNXWHUDW
VSRQVULQJlYHQI|U
)$%VUROOLEUDQVFKHQ
)$%lUHQLGHHOOI|UHQLQJVRPGULYVSnIULYLOOLJEDVLV8QGHUnUHQKDU)$%KDIWROLND
DPELWLRQVQLYnHURFKLQULNWQLQJDU,VW\UHOVHQRFKSnPHGOHPVP|WHQKDUGHWGLVNXWHUDWV
KXU)$%VNDYHUNDLIUDPWLGHQRFKYLKDUNRPPLWIUDPWLOODWW)$%KXYXGVDNOLJHQVNDOO
YDUDHWWQlWYHUNI|UI|UHWDJXSSGUDJVJLYDUHRFKRUJDQLVDWLRQHUPHGLQWUHVVHDYERUU
YHUNVDPKHWLMRUGRFKEHUJ
+|VWRFKYnUP|WHWlUI|UHQLQJHQVYLNWLJDVWHP|WHVSODWVHURFKVNDOOVnI|UEOL
)$%KDULQWHRFKVNDOOLQWHKDUHVXUVHUDWWGULYDVW|UUHSURMHNWLHJHQUHJL
)$%VNDOOYLGEHKRYLQLWLHUDRFKLYLVVDIDOOILQDQVLHUDSURMHNWVRPlUWLOOQ\WWDI|U
EUDQVFKHQVXWYHFNOLQJRFKVRPOLJJHULPHGOHPPDUQDVLQWUHVVH

6WRFNKROPGHQPDUV

3HWHU+HGHQVWHGW
2UGI|UDQGH

)$%±)|UHQLQJHQI|U$YDQFHUDG%RUUQLQJ

%R[
/XQG
=?)$%?0|WHQ?cUVWlPPD?YHUNVDPKHWVEHUlWWHOVHGRF

