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Verksamhetsberättelse 
2014 

 
Styrelsen består av totalt 8 st medlemmar. Styrelsen har under perioden hållit 2 
protokollförda sammanträden (4/6, 5/11). Styrelsens sammansättning: 
 
Ordförande:  Peter Hedenstedt Atlas Copco  
Kassör:  Johan Barth Geotec      
Övriga ledamöter: Mikael Berglund Drillcon 

Anders Olsson, Drillex  
   Göran Risberg SGU 
   Sören Linnman Boliden  
   Christer Wretman. 
Suppleant:   Göran Bäck Sandvik 
 
Revisor:  Rolf Borrås 
 
Valberedning:  Ulf Domeij 
   Ingemar Larsson  
   
Medlemmar 
Antal 83 st vid årets slut, en ökning med en medlem sedan föregående år. 
   
Medlemsmöten 
Årsstämman för verksamhetsåret 2013 hölls under vårmötet den 5 juni 2014 på hotell 
Diplomat i Åre.  
Temat för vårmötet var LTHs kärnborrningsprojekt i fjällkedjan. Ett djup hål ner till 
2500m med ”Riksriggen” i Åre. 
I samband med detta projekt fick medlemmarna höra intressanta föredrag, besöka 
borrplatsen med en intressant redogörelse av geologin i området. 
Höstmötet hölls den 6 november 2014 i Sala Silvergruva. Årets möte fokuserade på 
föreningens 30 års jubileum. Medlemmarna fick, genom en berättar panel bestående 
av inbjudna gamla ordföranden i FAB, en nostalgisk tillbakablick i föreningens 
historia. Många fina minnen från tidigare medlemsmöten och resor kunde 
återupplevas.  
I silvergruvan fick medlemmarna utföra en historisk vandring genom gruvorterna med 
intressanta berättelser av inlevelserika guider. Vi kunde alla inse att gruvlivet inte var 
bättre förr. 
På kvällen avnjöts jubileumsmiddag i gruvan där föreningen hyllades med bla present 
från Garpenberg Boliden. Årets borrare fick sin fina utmärkelse. Nästa dag fortsatte 
programmet med intressanta fördrag, där vi fick en inblick i EU-regelverket för 
maskiner och arbetsmiljö.  
LTH redovisade resultat från den framgångsrika avslutade djuphålskärnborrningen i 
Åre, som vi besökte under vårmötet i juni.  
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Pågående projekt 
Tätning av borrhål 
Geotec driver detta projekt vidare, med ekonomiskt stöd från FAB.   
NordDrill mässan 
FAB deltar som representant på Norddrill mässan i maj 2015 i Jönköping 
 
Övriga aktiviteter och händelser 
Årets borrare 
Till ”Årets borrare” 2014 korades Björn Biller, Veidekke Grundläggning.  
Juryns motivering:  
”Björn Biller tilldelades utmärkelsen och hyllades under jubileumsmiddagen i Sala 
Silvergruva vid höstmötet den 6/11. Priset (10 000 kr), skall användas för resa till 
förkovran i yrket, exempelvis branschmässa, arbetsplatsbesök och liknande.  
 
Branschstatistik 
Styrelsen har återinfört förningens uppgift att enligt stadgarna förse medlemmarna med 
bransch statistik. Statistik finns tillgänglig på FAB:s hemsida (www.fab.w.se) 
Kommentarer och förslag till uppdatering är mycket välkommet till styrelsen. 
 
Sponsring av Geologins dag 
FAB beslutade att aven 2015 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 8 april 2015 
 
Peter Hedenstedt 
Ordförande 


