Protokoll vid FSV-Veteranernas 21:a möte den 28
juni 2013.
Deltagare: Karl-Anders Karlsson, Bengt Andersson, Bertil Svensson, Ulf Wikström, Ulf Lidesjö,
Björn Kortzon, Jörgen Gustafsson.

1 Mötets öppnande
Karl-Anders Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Karl-Anders Karlsson valdes till ordförande och Jörgen Gustafsson valdes till sekreterare
3 Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
4 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll föredrogs. Foto är ej skickade till Jörgen för komplettering av
medlemslista. Jörgen påminner medlemmarna om detta.
5 Medlemsärenden
Bengt A skickade runt medlemslistan för justering och komplettering av adresser och
telefonnummer.
6 Stadgar
Stadgar reviderades vid förra mötet. Inga ändringar gjordes.
7 Ekonomi
Karl-Anders informerade om bidrag från FSV sam budget och kostnad för årets Veteranmöte.
Mötet godkände förslaget.
8 FSV-ordföranden har ordet
Stefan hade anmält förhinder. Jörgen G informerade om verksamheten inom FSV och
Trafikverket.
FSV håller Föreningsstämma i september. Omval förväntas för flera i styrelsen. Huvudfrågor är
att arbeta vidare med FSVs handlings- och verksamhetsplan. De flesta sektioner är vilande.
Kontaktpersoner utses på arbetsplatser. Ett mål är att utveckla FSVs samarbete med Sveriges
Ingenjörers distriktsorganisation.
Inom Trafikverket pågår förändringsarbetet. Övergång till renodlad beställare. Ökad satsning på
underhåll för väg och järnväg. Verkligheten är försämrat underhåll p g a urvattnade
driftentreprenader för vägunderhåll. Det är bra underhåll på huvudvägarna men länsvägar och
mindre vägar blir allt sämre. Vectura är uppköpta av SVECO. Ev kan SVEVIA förväntas bli
uppköpta. Karl-Anders fick årets vinterpris på mässan Nordic Way i Östersund.
9 Laget runt
Bengt A: Viss kontakt med tidigare kollegor från beläggningspatruller.
Försämrat underhåll på de mindre vägarna i Falköpingsbygden.
Ulf W: Ingen kontakt med tidigare vägfolk. Tycker också att väghållningen är sämre.
Björn K: Träffar tidigare kollegor. Stora satsningar på vägarna runt Borås.
Ulf L: Engagerad i resursgrupp för bättre reflexmaterial. Projekt pågår.

Bertil S: Viss verksamhet i SVEVIAS veteranklupp i Kalmar.
Försämrad standard på vägarna är ett problem.
Jörgen G: Pensionärsträff med 90 deltagare i maj i Östergötland med bidrag från Trafikverket
och SVEVIA. Träffar kollegor i arbetet. Uppdrag med Driftentreprenader och utveckling av nya
kurser för Järnvägsskolan in vägunderhåll och Vinterväghållning.
Karl-Anders: Ingen kontakt med SVEVIA då organisationen avvecklats allt mer. Karl-Anders
berättade om när vinterpriset utdelades på ”Nordic Way”.

10 Övriga frågor: Inga frågor anmäldes.
11 Nästa mötes arrangör
KA tog upp frågan om förändrat upplägg för kommande Veteranmöte. Nu är det mycket arbete
med planering och genomförande. Förslag från grupp med Ul W, Ulf L och KA att ta fram
förslag till 2014 års möte. En gemensam plats och förläggning så resorna blir kortare, T ex
Falun, och ett enklare arrangemang.
Bengt A avstår p g a sjukdom. Ulf W är preliminärt värd för 2014 års möte.
12 Avslutning
KA tackade och avslutade mötet.

Östersund 2013-06-028
Jörgen Gustafsson

