
VÄSTERBERGSLAGENS INGENIORSKLUUBB 

tUDYTKA 

Styrelsens berättelse över verksamheten i 

Västerbergslagens Ingeniörsklubb år 1973 

Under år 1973 har totalt I möten och utflykter arrangerats. 

Den traditionella vårfesten ordnades den 25 maj. 

Deltagarantalet vid de olika arrangemangen har genomsnitt- 

ligt legat på sama nivå som år 1972. Följande arrangemang 

har genomförts. 

31 januari 

24 februari 

11 april 

26 april 

utfört med olika isolatorer. 

Eraftverksdirektör Erik Nygren, Grängesberg, 

berättade inför ett 30-tal åhörare om erfaren- 
heter från att arbeta med Lamco i Liberia, . 
Vid eftersitsen följäe en livlig diskussion, 
där många U-landsproblem ytterligare belystes. 

Tekniken för elkraftöverföring med högspänd 
likström har under de sista åren radikalt 
förändrate. I samband med att ASEA nu hade 

viss prototyputrustning färdigtillverkad, arrange- 
rades ett program kring denna teknik. Speciell 

tonvikt lådes på användning av elektronik inom 
denna teknik. 

Ingenjörerna Per Danfors, Per-Olof Jackson 

och Göte Liss, samtliga från Ludvika, inledde 
med korta anföranden inför ca 100 åhörare. 
Därefter arrangerades visningar av ovannämnda 

nyutvecklade utrustningar i ASEAS verkstäder. 

Efter behandling av klubbärenden vidtog kvällens 
huvudprogrampunkt som i likhet med februarimötet 

också behandlade tillämpningar av halvledar- 

teknik i modern kraftteknik. Tekn: Dr. Yngve 
Sundberg och civilingenjör Harry Frank, båda 
från Västerås, berättade inför närmare 40 del- 

tagare om "Fagkompensering av kraftnät med 

tTyristorkopplade kondensatorbatterier vid 

ljusbågsugnsdrift", 

Civilingenjör Kjell Norbäck, Malmö, berättade 
inför ett 30-tal åhörare om de prov Sydkraft 

Ämnet hade rubriken 
"Salter och andra beläggningar på högspännings- 

isolatorer".
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25 maj Årets traditionella vårutflykt gick till 

Kopparberg och samlade eit 100-tal deltagare. 

Programmet inleddes med ett besök på Kopparbergs 
Bryggeri, där bryggmästare Beierlein berättade 
om verksamheten, varefter ruridvandring och prov- 
smakning vidtog. Supén med dans arrangerades 
på Laxbrogården. 

20 september Höstens program inleddes traditionellt med 

ett studiebesök, denna gång hos Morgårdshammars AB, 

Efter en kort inledning bjöds de 100 deltagarna 
på öl och smörgås, varefter verkstäderna visades. 

! Civilingenjör Olov Tingvall avslutade med att 

i berätta mer i. detalj om Morgårdshammars produkter. 

1 november Jur.kand. Alf-Erik Norén, Västerås, kåserade 
över ämnet "Relation köpare - säljare. Ett ofta 

knivigt problem." Ett 60-tal personer var ' 
närvarande och bidrog till en lång diskussion 
efter föredraget. 

15 november Årsmötet inleddes med val av 1974 års styrelse 

och föredragning av klubbens ekonomiska ställning. 

Årsavgiften för år 1974 fastställdes till 
oförändrat 6:-. 

Därefter berättade överingenjör Sigvard Smedsfelt, 
Stockholm, inför ett 80-tal åhörare om "Framtida 
800 kV elkraftsystem i Sverige". 

& ) 6 december Årets sista möte hölls i Grängesberg. Över- 
ingenjör Ingvar Sejlitz, Grängesberg, berättade. 
om moderna civilsprängämnen. 

y PTrafiksvårigheter p.g.a. snöstorm medförde att 

CC | endast ett 20-tal personer kunde åhöra föredraget. 

Under år 1973 har 31 nya medlemmar invalts. Antalet betalande 
medlemmar var vid årsskiftet 1973-1974 totalt 632 st., d.v.s. 

en obetydlig minskning jämfört med föregående år. Trenden 
till minskning av medlemsantalet under de siesta åren bör dock 
brytas, och styrelsen vädjar till medlemmarna att lämna 

förslag på nya medlemmer.
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Klubbens stipendium till Högbergsskolan för 1973 på 
250:- gavs till Torgny Ottosson, tekniska linjen, 
årskurs 3. 

Klubbens ekonomiska ställning framgår av efterföljande 
sammandrag av räkenskaperna. 

Ludvika den 13 februari FN. | 
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