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Styrelsens berättelse över verksamheten i 

Västerbergslagens Ingeniörsklubb år 1975 

Under år 1975 har totalt 9 möten och utflykter arrangerats. 

Vårfesten anordnades den 7 juni. Deltagarantalet vid de olika 
arrangemangen har varit något lägre än tidigare år. Speciellt 
gäller detta vårfesten. 

Följande arrangemang har genomförts: 

30 januari Peter Maddock, Utvecklings Design AB, Stockholm 
talade inför ca 25 åhörare under rubriken 
"finns det anledning att beakta designfrågor 
vid konstruktionsarbete med tyngre maskiner, 
transformatorer och apparater?" Ett utvecklings- 
arbete med ASEA-truckar beskrevs och därefter 
fick åhörarna, indelade i grupper ge sig på 
olika transformatorer. Efter grupparbetet kom 
en diskussion. 

20 februari Dir Hans Ahlmann talade om "Ett företags miljö- 

program". Den livliga och mycket utbredda 
diskussionen om arbetsmiljön i företagen är en 
del av en mer omfattande miljödebatt som gäller 
hela samhället. Mot denna bakgrund gavs exempel 
på några för industrin aktuella problem: Vad 
innefattas i arbetsmiljöbegreppet? Hur kommer 
detta med i företagets planer? m m. Detta kon- 
denserades i ett praktiskt handlingsprogram för 
miljön i ett företag. (Då föredraget sammanföll 
med en influensatopp, kan man säga att ca 30 
personer som infann sig är normalt.) 

20 mars Civilingenjör Per Danfors talade om den aktuella 

situationen för högspänd likström. Föredraget 
avsåg ej att ge tekniska detaljer. I stället 
gavs efter en kort inledning om de principi- 
ella skillnaderna mellan lik- och växelströmsg- 
överföringar, en översikt över användningsom- 
råden, framtidsutsikter och aktuella projekt. 
45 personer hörde på och efter föredraget blev 
det diskussion med både noviser och experter in- 
blandade. 

6 maj "Industrirobotar i dag och i morgon" Gösta 
Martins, ASEA, Västerås gav en översikt över 
robotarnas möjligheter och begränsningar. Ut- 
vecklingen speciellt i USA och Japan berördes 
liksom vissa speciella nya områden. Ett trettio- 
tal hörde på vilket var lagom då sällskaps- 
rummet blev enda tillgängliga lokalen.



7 juni Vårfesten förlades till restaurang Elba utanför 
Västerås. Efter resa med buss till ASEA-FORUM 
och multi-vision blev det en kort sjötur före 
middag och dans. Festen blev trevlig för de 
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25 september Höstens program inleddes traditionsenligt med 
ett studiebesök, denna gång vid Volvo, Lindes- 
berg. Vid ankomsten bjöds det på öl och smörgås 
under en orientering om verksamheten. Därefter 
visades tillverkningen, i huvudsak bakaxlar för 
tunga fordon. Som avslutning visades en film. 
Resan företogs i bussar och 105 personer följde 
med. 

30 oktober "Höghastighetståg i Sverige". Tore Nordin, ASEÅ, 
Västerås, berättade om olika tågprojekt i världen. 
De mer fantasifulla tycks ha fått problem framför 
allt med storleken av linjärmotorn. Som alter- 
nativ redogjordes för samarbetsprojektet ASEA- 
SJ med bankade vagnskorgar och databeräknade 
boggier. Efter föredraget följde en ivrig 
diskussion med 55 tågintresserade åhörare tills 
föredragshållaren måste ge sig av till stationen. 

20 november Mötet inleddes med val av 1976 års styrelse och 
föredragning av klubbens ekonomiska ställning. 
Årsavgiften fastställdes till oförändrat 6 :-. 

Mötet hölls på Högbergsskolan och var upplagt 
som en temaafton över ämnet: "Skolungdomars val 
av teknikeryrket", Ämnet belystes med korta in- 
lägg från representanter för skolan, arbetsför- 
medlingen och industrin. I mitten av mötet vi 
sades skolans laboratorier och klubben bjöd de 
ca 60 deltagarna på kaffe, Mötet avslutades med 
en diskussion. 

11 december Ing Rune Gustafsson, NITRO-NOBEL, Gyttorp talade 
om "Sprängmedelsteknikens utveckling". Utveck- 
lingen mot nya, säkrare sprängämnen presenterades. 
Bl a visades det icke elektriska tändsystemet 
"Nonel", Diskussionen efteråt berörde bl a olika 
laddningsslangar och elektriska tändapparater, 
utöver det visades tändsystemet. Ca trettio per- 

soner deltog. 

Stipendier till Högbergsskolan delades, liksom föregående år ut 
i form av fem årsprenumerationer på "Ny Teknik", Med tanke på 
klubbens stora kapitaltillgångar beslöt årsmötet att årsav- 
giften skulle vara oförändrad, 6 kr/år, trots kommande utgifts- 
ökningar.
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Styrelsen har under året bildat en kommitté för samarbete med 
skolan, för att öka upplysningen om teknikeryrket bland skol- 

. Ett resultat av detta var mötet den 20 november. 
Under 1975 invaldes 64 nya medlemmar och antalet betalande 
medlemmar är nu 643 (förra året 640). 

Iudvika den 10 februari 1976 
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STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER FÖR ÅR 1976 

Civilingenjör Sven Linderholm, Ludvika 

Bergsingenjör Björn Ahlmann, Blötberget 

Civilingenjör Öjvind Öckermark, Ludvika 

Sekreterare Civilingenjör Ulf Åkesson, Ludvika 

Skattmästare Ingenjör Lars Schönqvist, Ludvika 

Konsultativa leda- Överingenjör Hans Gedin, Morgårdshammar 

möter Direktör Ragnar Erbing, Smedjebacken 

Överingenjör Heine Mårtensson, Ludvika 

Klubbmästare Fil.lic Arne Nilsson, Ludvika 

Bitr. klubbmästare Civilingenjör Göran Lindahl, Ludvika 

Ingenjör Lennart Larsson, Grängesberg 

Revisorer Civilingenjör Olov Tingvall, Smedjebacken 

Ingenjör Sven Ahrås, Ludvika 

Revisorssuppleanter Civilingenjör L Ragnar Bergström, Ludvika 

Civilingenjör Jörgen Fryxell, Ludvika


