
VÄSTERBERGSLAGENS INGENIORSKLUBB 

LUDVIKA 

POSTGIRO 142246 

Styrelsens berättelse över verksamheten i 

Västerbergslagens Ingeniörsklubb år 1974 

Under 1974 har totalt 9 möten och utflykter arrangerats, varav 
ett i samarbete med Västerbergslagens Ekonomklubb. Den tradi- 
tionella Vårfesten anordnades den 18 maj. Deltagarantalet var 
bättre på hösten än på våren. 

Följande arrangemang har genomförts: 

31 januari Civilingenjör Kjell Pettersson och Hans Bäckskog 
berättade inför ca 30 personer om SF,-isolerade 

högspänningsställverk - tekniken i dag och ut- 
vecklingsriktning. 

28 februari Temaafton över ämnet utvecklingstrender inom 

produktionstekniken. Professor Bertil Colding 

KTH, Stockholm - "Produktionsteknisk utveckling 

till år 2000", och 8 Sollander MEC, Göteborg - 
"Produktionsgrupper och människan", talade inför 

ca 50 personer. Efter föredragen en diskussion 

ledd av dir Sverre Larsen. 

26 mars Efter behandling av klubbärenden vidtog kvällens 

program, arrangerat i samarbete med Västerberg- 

slagens Ekonomklubb. Datatekniken i framtiden. 

Dir Bengt Gällmo och Civilekonom Olof Moé&1ll, IBM 

berättade inför ca 60 personer om datateknologi 
i dag och i framtiden respektive ekonomisk pla- 
nering och styrning. Efter föredragen vidtog en 

diskussion med många intresserade frågor. 

25 april TOH-transformatorer och TOH-verkstaden. 

Civ ing Kjell Magnusson berättade om transfor- 

matorn och verkstaden. Därefter vidtog visning av 

verkstaden i grupper. Ca 65 deltagare. 

18 maj Årets traditionella vårutflykt gick till Korså 

bruk. Programmet inleddes med besök på muséet, 

filmvisning och förfriskningar. Supén arrangerades 

på Grand Hotell i Falun. Pga av resans längd var 
utflykten förlagd till en lördag. Möjlighet gavs 

också familjer att vara med i endast Korså-delen. 

12 september Höstens program inleddes traditionsenligt med ett 

och studiebesök, dema gång hos Smedjebackens Vals- 

3 oktober verks AB. Besökarna bjöds först på te, öl och 

smörgås under en orientering av dir Folke Bengtser 
Därefter visades verkstäderna. På grund av det 

stora intresset (ca 200 personer) dubblerades be- 
söket med separata kallelser.
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31 oktober 

21 november 

5 december 

Svensk järnmalmsindustri - tillbakablickar och ' 

framtidsmöjligheter, av dir Boris Serning, 

Grängesberg. Föredraget omspände: den svenska 

Jjärnmalmens roll på exportmarknaden och inom 
landet, gruvindustrin och miljöproblemen, Berg- 
slagens malmtillgångar samt företagsledandet på 
5350-talet, nu och framtiden. Kvällen avslutades 
med en längre diskussion med ett 70-tal intres- 
serade åhörare. 

Årsmötet inleddes med val av 1975 års styrelse och 
föredragning av klubbens ekonomiska ställning. 
Årsavgiften för år 1974 fastställdes oförändrat - 
till 6:-. 

Därefter berättade dir Håkan Vestergren, Falun 
över ämnet Skogsbruket, näringsgren i fokus. En 
tillbakablick över vad som hänt inom skogsbruket 
under sista decenniet, frågan om skogsbruket i der 
allmänna debatten och frågan om skogstillgångarna. 
Ca 60 personer. 

Lic Dick Lundqvist, ASEA Västerås talade över 
ämnet Alternativa energikällor inför en fullsatt 
lokal (ca 75 st). Föredraget omfattade principer 
och överslagsmässiga energikostnader för olika 

sätt att lösa energiförsörjningen, under den tid 

som återstår tills de fossila bränslena tar slut 
och något nytt måste till. Slutsatsen blev att 
kärnenergin, som ej behandlades närmare, kvarstod 

som huvudalternativ. Den efterföljande diskussion 
rörde främst frågan om hur man skulle föra ut 

kunskap om detta till en vidare publik. 

Klubben har gått in som stödjande medlem i "Tek- 
niska Muséets Vänner" och under måltiden före 

mars-sammankomsten spelades ett informationsband 
om muséet upp. 

Stipendier till Högbergsskolan delades upp på fem 

årsprenumerationer på "Ny Teknik", Årsavgiften 

fastställdes av årsmötet på styrelsens förslag 
till oförändrat 6 kr/år, men med tanke på årets 
förlust och kommande utgiftsökningar förutser 

styrelsen en ökning till kommande år. Under 1974 

invaldes 40 nya medlemmar och antalet betalande 

medlemmar har ökat något (640). 

Ludvika den 5 mars 1975 
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