Mötesprotokoll från FSV-Veteranernas 20:e möte på
Kalmarsund Hotell, Kalmar, den 5 juni 2012.
Närvarande: Bengt OP Andersson, Jörgen Gustafsson, Karl-Anders Karlsson, Björn Kortzon,
Bertil Svensson och FSVs ordförande Stefan Wadbro.

Förhindrade: Martin Harr, Ulf Lidesjö, Werner Raiesmüller och Ulf Wikström.
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades av värden för 2012 års veteranmöte Bertil Svensson. Han hälsade FSVs
ordförande särskilt välkommen och påminde om att detta är vårt 20:e möte.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes värden Bertil Svensson och till sekreterare valdes KarlAnders Karlsson.

3. Godkännande av dagordning.
Föreslagen dagordning godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll.
Bengt OP påminde om Stefans uppdrag enligt punkterna 8 och 10 i 2011 års protokoll.
Stefan kommer att rapportera dessa uppdrag under punkt 8, FSV-ordföranden informerar.
Protokollet godkändes därefter att läggas till handlingarna.

5. Medlemsärenden.
Ansvarig för medlemsförteckningen, Bengt OP, meddelade att 3 medlemmar lämnat oss,
Bengt Silvervik, Thure Bengtsson och Knut Sjöström.
Ordföranden informerade om Facebook-grupper och hur de fungerar men det fanns inget
intresse för detta just nu.

6. Stadgar.
Inga förändringar behöver ske.

7. Ekonomi.
Ordföranden redovisade anslag och ekonomi för mötet. Mötet skickar med Stefan ett
tack till FSV för anslaget till vår kulturella verksamhet.

8. FSVs ordförande informerar.
FSVs ekonomi är fortsatt god.
Informationsmaterial om föreningen för utdelning i samband med medlemsvärvningar har
tagits fram.
Det är väldigt svårt att få sektionerna att fungera, det är nog endast Östergötland som
fungerar bra.
Medlemsantalet är oförändrat, ca 860 medlemmar.
Det är problem inför stämman 2013 enär många, fem ledamöter, i styrelsen slutar och det
kan bli svårt att få tag på ersättare för dessa. Det är bara två som fortsätter,Håkan Wiss
och Christina Eklööf. Hon är även ordförande i SACO-föreningen på Trafikverket.

Enär sektionerna inte fungerar så tänker styrelsen informera medlemmarna genom
”Nyhetsbrev”.
Enligt uppdrag vid föregående års möte att ta upp med Trafikverket om att
pensionärsklubbar inte längre får inbjudningar till information och resor som tidigare
genom Vägverket. Stefan bad Christina att ta upp detta i Trafikverkets styrelse men där
blev det ett blankt avslag till detta av nuvarande Gd. Detta intresse finns inte längre var
beskedet.

9. Laget runt.
Bengt OP berättade att han träffar fd arbetskamrater, 2-3 ggr/år, som bildat en trivselklubb i
Falköping.
Karl-Anders berättade om deltagandet vid Thures begravning och minnesorden till Thure
och Bengt S.
Björn berättade om kontakterna med tidigare arbetskamrater och de negativa tongångar
han hör bland Swevias personal.
Jörgen berättade om veteranträffen i Östergötland och den stora uppslutningen.
Informerade också, från FSVs styrelsemöte, om behovet av nyhetsbrev som komplement till
informationen i Tidskriften till medlemmarna.
Gd för Trafikverket ägnar sig till 90% av tiden på järnvägsfrågor och 10% på vägfrågor.
Fd vägverkspersonal hänger med huvudet och mer eller mindre jobbar av tiden men inte
mer.
Kostnaden att sköta väg har minskat med 40% på 15 år.
Stefan berättade att Swevia har varslat 130 personer p g a ekonomiska problem. Fasen
med uppsägningar är nu avklarade, 89 personer blev uppsagda och 30 blev pensionerade.
Organisationen förändras från divisioner till sektioner.
Swevia har 46% av upphandlingarna på Trafikverket.

10. Övriga frågor
Jörgen önskade att vi skulle förse medlemsförteckningen med bilder och
föreslog att de också skulle läggas in på FSVs hemsida. Mötet beslöt att vi skall skicka
bilder till Jörgen som sedan förmedlar dessa till Håkan Wiss.

11. Nästa mötesarrangör.
Karl-Anders erbjöd sig att vara nästa års mötesarrangör, i Östersund. Troligen förflyttas
tidpunkten till slutet av juni månad.
Bengt OP erbjöd sig att vara reserv.

12. Avslutning
Ordföranden tackade för visad iver och intresse.

Vid protokollet
Karl-Anders

