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Agenda
15 april:
maj:
augusti:

Årsmöte med studiebesök på Sandvik Coromant Productivity Center.
Medlemsmöte på temat ”utbildning, teknik och etik” med föredrag och
debatt samt stipendieutdelning till studenter.
Utflykt med studiebesök vid Skutskärs nya hamnanläggning.

Ordföranden har ordet
När jag skriver det här har det
hunnit bli vårdagjämning och
årsmötet står för dörren med besök hos AB Sandvik Coromant
Productivity Center. Forskning,
utveckling och förnyelse behövs i små som stora organisationer. Det är en stor tillgång för föreningen
att få möjlighet att besöka våra största företag i regionen och ta del av deras verksamhet och framtidssyn. Vi har med besöket i december hos Ericsson och
nästa möte hos AB Sandvik Coromant blivit inbjudna
till två av landets ledande exportföretag vilket är
mycket stimulerande och lärorikt. Vi hoppas även i
fortsättningen kunna ordna besök hos ett eller ett par
av de större företagen i gävleregionen per år.
Vad gäller vårt förnyelsearbete håller vi på med en
ny hemsida som kanske kan vidareutvecklas till ett
debatt och idéforum. En ny hemsida blir också värdefull för att värva nya medlemmar.
Från medlemskretsen har vi fått ett förslag om att
ordna ett program om energifrågor och särskilt
värmepumpar. Det är ett stort och aktuellt ämne
med bäring på flera stora frågor som klimatfråganoch småskalig kontra storskalig energiproduktion.

Vi återkommer till dessa högaktuella frågor. Nu
först erbjuds tillfälle att delta i ett intressant seminarium om vårt klimat redan den 4 april. Se nedan.
Väl mött på Årsmötet !
Bengt Nordin
Inbjudan till Årsmöte 15 april
med program hos AB Sandvik Coromant.
Tid : Måndagen 15 april 2002, kl 18.00
Plats: Mossvägen 10, Sandviken
Avfart från R 80 mot Sandviken C,
Gävlevägen, Mossvägen.
Program:
Information om Sandvik - koncernen
Åke Axelson
AB Sandvik Coromant, information
och visning, Anders Wallin
Årsmöte enligt stadgarna
Anmälan: Till Sekreterar Jouren
tel. 026-53 83 00 senast den 10 april 2002.
Hjärtligt välkomna
Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2001
För verksamhetsåret 2001 avger styrelsendenna verksamhetsberättelse.
Vid årsmötet den 2 april valdes följande styrelse. Ordförande valdes vid årsmötet, övriga styrelsefunktioner
tillsattes vid det konstituerande styrelsemötet:
Bengt Nordin

Ordförande

Lars-Olof Carleson
Övrig ledamot
Håkan Ericsson
Vice Kassör
Alf Forbergskog
Klubbmästare
Kajsa Fougner
Vice Sekreterare
(avgick efter flytt i augusti)
Björn Jansson
Vice Ordförande
Joakim Lundberg
Sekreterare
Bengt Rystedt
Kassör
Åke Axelson
Alfons Kubulenso
Anders Norin
Karin Persson
Hans Stymne

suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant

Styrelsen har förutom årsmötet hållit 4 protokollförda möten under året, förutom detta har styrelsen
träffats i olika arbetsgrupper 4 gånger under året.
Övriga sammankomster och aktiviteter
2/4: Årsmöte Duro. Ett 40-tal medlemmar fick av
Duros VD Björn Andersson en historisk inblick om
hur Duro utvecklats och numera är en av 4 kvarvarande tapettillverkare i Sverige. Rundvandringen var
intressant.
10/5: Kurt Wickman pratade om ”Marknadsekonomi
och teknisk utveckling”. Föredraget var mycket uppskattat av de som deltog.
26/9: Medlemsmöte: Mats Öström, chef för Kultur
och fritidsförvaltningen redogjorde visionärt och
medryckande om framtiden för Gävleregionen. 20
medlemmar bidrog till en livlig och givande diskussion.
24/11: Thomasmässan i Falun och 100 års jubileum
för Ingenjörsklubben i Falun/Borlänge.

13/12: Luciafirande på Ericsson Avaström ”3G-fabriken”. Ca 75 deltagare drack glögg, lyssnade på
föredrag och vandrade runt i fabriken. Kvällen avslutades med luciatåg. Arrangemanget var mycket
uppskattat.
Årets höstresa som skulle ha varit en färd med de
nya Reginatågen till Bollnäs ställdes in pga av att
tågen ej fungerade.
TFG-bladet
TFG-bladet kom ut med 4 nummer. I bladet som medlemmarna får tillskickat till sig refereras från föreningens aktiviteter och annat som kan vara av intresse
för föreningen.
Stipendier
Föreningens stipendie till studenter vid Högskolan i
Gävle gick till Bo-Lennart Andersson och Roger Eriksson. Stipendiet delades ut vid sammankomsten den
10/5.
I övrigt gjordes förberedelser för det med Teknikparken gemensamma stipendiet ”Årets entreprenör i
Teknikparken” som för första gången delas ut i januari 2002.
Engagemang
TFG har deltagit i Teknikparkens styrelsearbete.
Teknikparken hade den 31/12 2001 328 anställda i
46 företag.
Stiftelsen Stora Vall som TFG varit Silvermedlem i
har under året försatts i konkurs. Detta påverkar ej
TFGs ekonomi på något sätt annat än att insatsen om
25000 kr är förlorad.
Medlemmar
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 308 medlemmar. Åldersfördelningen har en tyngdpunkt på
55+.
Ekonomi
Det ekonomiska resultatet framgår av den bilaga som
delas ut vid årsmötet.

GIS-institutet i Gävle
Vad är GIS?
GIS är en förkortning som står för geografiska informationssystem. Förenklat uttryckt så är det fråga om
konsten att koppla olika typer av information med bestämda lägespositioner. Under senare år har tekniken
utvecklats från att huvudsakligen handla om sådan information som tidigare synliggjorts i kartor och stadsplaner till snart sagt all information som kan tänkas
knytas till koordinater i rummet. Tekniken möjliggör
t ex smarta system för att systematisera känd information och att hitta sökt information i avancerade databaser. GIS-tekniken är under stark utveckling och man
kan mycket väl tänka sig en snar ”GIS-boom”.
Stark GIS-kompetens i vår region
Gävleregionen ligger långt framme i fråga om kunskap
och kompetens för en framgångsrik utveckling av teknik och affärsverksamhet inom GIS-området. Grunden
har givetvis lagts genom att LMV (Lantmäteriverket)
har sin verksamhet här och tidigare också CFD (Centralnämnden för fastighetsdata). Efterhand har också högskolan satsat både utbildnings- och forskningsresurser
inom området. Flera företag i regionen är verksamma
med kommersiella GIS-tillämpningar.
GIS-institutet i Gävle (GIG) har kommit till stånd för
att genom en gemensam kraftsamling öka förutsättningar för en framgångsrik framtida kommersiell verksamhet.

GiG kan betraktas som en paraplyorganisation under vilken statliga, kommunala, samt privata företag och intressenter kan samverka i olika forsknings
och utvecklingsprojekt.
GIG har en styrelse med representanter från
Gästrikekommittén, Högskolan i Gävle, ESRI
Sweden AB, LandFocus AB, SWECO Position
AB, Lantmäteriet, WM-data AB och Instiutet för
Bostadsforkning.
Gästrikekommittén med kommunerna Gävle,
Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby stödjer verksamheten ekonomiskt under en uppbyggnadstid av 5 år.
Förutom vid Lantmäteriet sker forskning och utbildning vid högskolan, som har två utbildningar
med GIS-inriktning - GIS-ingenjör samt Kart- och
mätningsingenjör. Där finns flera doktorander och
forskning bl a vid Institutionen för Byggd miljö
(BMG). Även vid Institutet för Bostadsforskning
(IBF) som är en Gävlelokaliserad enhet under Uppsala Universitet forskas det inom området.
Kommunerna i regionen ligger också långt framme
när det gäller tillämpningar inom GIS. Förutsättningarna för att bedriva FoU med inriktning mot
GIS är således stora.
GiG är förlagt till Teknikparken i Gävle, med
Högskolan i Gävle (HiG) som huvudman för verksamheten.

Intressant seminariedag kring vårt klimat
Håller vi på att få ett nytt klimat?
Och varför blir det så?
Den världsberömda svenska klimatforskaren
Bert Bohlin, f.d ordförande i FN:s klimatpanel, professor emeritus i meteorologi vid Stockholms universitet och rådgivare till regeringen och meteorologen vid
SVT, Pär Holmgren, medverkar vid ett seminarium i
Bo Lindesalen i Gävle konserthus Tisdagen 9 april kl.
13.00 – 17.00 på temat klimatförändringar.
Arrangörer är: Studiefrämjandet, Studieförbundet
Vuxenskolan, Agenda 21 - Gävle kommun, Svenska
Naturskyddsföreningen, Unga Agenda 21, Högskolan
Gävle, Sensus och Landstinget Gävleborg.

Varför svettas pingvinerna?
Program
13.00 – 13.15
13.15 – 14.30

Inledning
Klimatet den stora utmaningen.
Bert Bohlin
14.30 – 15.00
Fika
15.00 – 16.15
Växthuseffekt & klimat-förändring. Pär Holmgren
16.15 – 17.00
Summering
Dagen avslutas med föreläsningar av Bert Bohlin och
Pär Holmgren på Högskolan i sal 32;302 kl. 19.00
Anmälan till seminariedagen skall ske senast
den 4 april till Studiefrämjandet:
tel: 026 - 14 14 62, fax: 026 – 10 90 48
e-post: bitte@sfr.se

Vi sitter i TFG:s styrelse
Här avslutar vi presentationen av TFGs nuvarande styrelse. I fortsättningen kommer bara nya styrelsemedlemmar
att presenteras.

Alfons Kubulenso, suppleant

Anders Norin, suppleant

Karin Persson, suppleant

Björn Jansson, vice ordförande
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