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Styrelsens berättelse över verksamheten i 
  

Västerbergslagens Ingeniörsklubb år 1972 

Under år 1972 har totalt 8 möten och utflykter arrangerats, 

varav ett i samarbete med Västerbergslagens Humanistiska 

Förbund. Dessutom har klubbens medlemmar inbjudits till 2 

möten som arrangerats av VHF, Den traditionella vårfesten 

anorånades den 5 maj. Eftersom klubben instiftades år 1922 

firades dess 50-års jubileum under året i samband med vår- 
festen. Dessutom utgavs under året en något mer omfattande 
årsberättelse än normalt, innehållande bl.a. en kort till- 

bakablick på klubbens 50-åriga historia. 

Deltagarantalet har genomsnittligt legat på samma nivå som 
år 1971. Följande arrangemang har genomförts: 

27 Jjanvari 

24 februari 

23 mars 

26 april 

Ingenjörerna Sven Anderson och Lars Jensen, 
Norrköping, berättade inför ca 80 åhörare 

om Plastgjutning - evpoxihartser inom industrien. 

Föredragen illustrerades med ett omfattande 

film- och demonstrationsmaterial. 

Överinspektör Hans Janson från Statens Elek- 
triska Inspektion redogjorde för aktuella 

personsäkerhetsproblem i samband med elin- 
stallationer., Klubben hade till detta möte 

riktat en speciell inbjudan till elverks- 

ingenjörer i bygden, Föredraget och den därpå 
följande diskussionen följdes av ett 40-tal 

åhörare, 

Mötet inleddes med sedvanlig behandling av 
klubbärenden, Därefter gav Bergsingenjör Berg- 
dahl, ETH, Stockholm, en brett upplagd orien- 

"tering om de maskinella utrustningar som nu 
fims för modern gruvdrift, De ca 70 åhörarna, 
kom från grvuvföretag även långt utanför Väster- 
bergslagen och diskussionen fortsatte i form 
av eftersits i ett par timmar. 

Aprilmötet ordnades i samarbete med Västerberg- 
slagens Humanistiska Förbund. Professor Tor 
Ragnar Gerhbolm, Stockholm, berättade inför ett 
50-tal åhörare i Högbergsskolan om sina erfaren- 
heter från arbete inom Hudson Institue beträffan- 
de framtidsforskning, och anknöt också till den 

aktuella debatten beträffande jordens tillgångar 
och utnyttjning.
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5 maj Den traditionella vårfesten inleddes med en 
föreställning på Aveny av Chalmersspexet 
"Tuyrandot" inför närmare 300 åskådare, 

Därefter firades klubbens 50-års jubileum på 
Hotel Elektra med middag och efterföljande dans. 
Utrymmesbrist medförde ati deltagarantalet 
fick begränsas till 100 personer. Antalet an- 
mälningar var långt större, 

28 september Den traditionella höstutflykten arrangerades 
i form av studiebesök hos Stal-Laval i Ludvika, 
där platschefen Civilingenjör Nils Markbäck 

inledde, varefter verkstaden visades, På grund 
av det rekordstora deltagarantalet, 250 perso- 

ner, delades besöket i två grupper. 

26 oktober Fil, lic, Folke Back, Blötberget, redogjorde 

inför ca 40 personer om malmsituationen i 

Bergslagen. 

7 november VBIKs medlemmar inbjöds av VHF att åhöra ett 
föredrag av Docent Inga Serning över ämnet 

"Sentida Järnframställning 1i Afrika och Forn- 
tida i Huropa', 

7 december Efter ordinarie årsmötesförhandlingar berätta- 

de Civilingenjör Jörgen Zinck-Petersen, Västerås, 
om krafttekniska tillämpningar av optronik, 

40 personer deltog, 

19 december VBIKs medlemmar inbjöds av VHF till att lyssna 
på Torgny Segerstedt som talade över ämnet 

"Utbildning för framtiden". 

Under år 1972 har 20 nya medlemmar invalts, Antalet betalande 

medlemmar var vid årsskiftet 1972-1973 totalt 638 st, dvs. en 

minskning jämfört med 1971-1972. 

Klubbens stipendium till Högbergsskolan för 1972 på 250:- kr 

gavs till Ingrid Matsson, gymmasiets årskurs 3, naturveten- 

skapliga linjen. 

Klubbens ekonomiska ställning framgår av efterföljande samman— 

drag av räkenskaperna. 
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