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Styrelsen består totalt av 8 st medlemmar varav två har under året avgått och ersatts.
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Medlemmar
Antal medlemmar vid årets slut 76 st, minskning med en medlem sedan föregående år.
Medlemsmöten
Årsstämma hölls den 14 april 2011 i Atlas Copco Gruvan i Nacka. Tema för mötet
”Förbifart Stockholm”. Medlemmarna fick en introduktion av projektet för att
påföljande dag den 15 april guidas med buss på väl valda borrplatser i projektet.
Höstmötet avverkades den 27-28 oktober i Garpenberg. Medlemsmötet hölls den 28
oktober på Garpenbergs Herrgård. Tema för höstmötet var borrprojek i Bolidens gruva.
Värd för vårt besök med uppskattade föredrag och studiebesök var Sören Linnman
Boliden. Medlem uppslutningen var mycket bra.
Pågående projekt
Tätning av borrhål
Geotec driver detta projekt vidare. FAB har beslutat att sponsra projektet genom inköp
av för medlemmarna och branschen värdefulla rapporter.
Tätning av foderrör mot berg.
Styrelsen har p.g.a. resursbrist beslutat att lägga ner detta projekt tv.
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Övriga aktiviteter och händelser
Årets borrare
Till ”Årets borrare” 2010 korades Thomas Christensen, Hercules
Nomineringskommittén skriver i sin motivering:
Tomas får priset för sina insatser inom företaget och för sina många år i branschen.
Han tillhör en av de få i borrningsbranschen som behärskar borrad grundläggning till
fullo. Hans positiva inställning till omgivningen gör att han är väldigt uppskattad
bland kollegor, arbetsgivare, kunder och leverantörer. Tomas har därtill en hög
teknisk kompetens vilket gör att han alltid finner lösningar på tekniska problem, såväl
egna som andras.

Föreningen gratulerar Thomas Christensen 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).
Branschstatistik
Styrelsen har beslutat att återinföra fokus på en förningens uppgifter enligt stadgarna,
nämligen att förse medlemmarna med bransch statistik. Statistik finns nu tillgänglig på
FABs hemsida. Kommentarer och kompletteringar är mycket välkommet till styrelsen.
Sponsring av Geologins dag
FAB beslutade att aven 2011 sponsra Geologins dag, som en viktig gest att visa
föreningens intresse och engagemang i branschens framtid.
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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 klarar att hantera och administrera FAB i nuvarande form.
Höst- och vårmötet är föreningens viktigaste möten och skall så förbli.
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
Styrelsen har fått in tillräckligt med fullmakter samt röster för att besluta om ändring i
stadgarna enligt liggande förslag. (se protokoll från höstmöte Garpenberg 2011-10-28)
Stockholm den 26 mars 2012
Peter Hedenstedt
Ordförande
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