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VBIK Verksamhetsberättelse för år 2009 
År 87 år sedan klubben bildades 
 

 

 
1. Jubileum, historik 
Verksamhetsåret 2009 innebär att VBIK firar 87 år som förening. Klubbens historia angående vilka 
månadsprogram som varit och vilka personer som suttit i styrelsen kan idag hittas på vår hemsida  
www.vbik.se.  
 

2. Aktiviteter 
Styrelsen har arrangerat 8 aktiviteter under året bestående av 5 klubbmöten med föredrag, 2 
studiebesök med föredrag och ett klubbmöte i samarbete med kommunen i Ludvika, 
Uppfinnarföreningen och High Voltage Valley. Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden 
under verksamhetsåret.  
 

3. VBIK på nätet – www.vbik.se 
VBIK:s hemsida har funnits på nätet ungefär 3 år och hemsidan är etablerad. På hemsidan finns en 
mängd föreningsinformation att ta till sig, t.ex finns kommande månadsprogram och tidigare 
månadsprogram, länkar till andra aktuella sidor, artiklar om energi mm. Hemsidan är nyligen 
kompletterad med en flik, som ger en sammanfattning av de föredrag vi haft. Styrelsen ber 
föreningsmedlemmarna att lämna synpunkter på innehållet, så att vår hemsida kan bli ännu bättre.  
 

4. Stipendier 
Detta år har inga stipendieansökningar inkommit till VBIK. 
 

5. Antal medlemmar 
Antal medlemmar 2009-12-31:  391 st 
Antal nya medlemmar under året:    26 st 
 

6. Information 
Information om vår verksamhet har skickats ut till 1 hedersmedlem, 2 tidningar , 2 tekniska 
föreningar i Västerås och Falun resp. samt 2 skolor.  
 

7. Medlemsavgiften 
Har varit 80 kr under verksamhetsåret. 

 

8.  Programverksamheten under 2009 
28 jan  Anders Hjärtedal presenterar COM nya provhall och därefter studiebesök i hallen, som 

byggts på rekordtid. 60 pers. 
 
19 feb Kärnkraft: räddaren i nöden? Michael Åkerman från Forsmark informerar om 

Energiläget i Sverige och i världen, Reaktormodeller idag och i framtiden, Säkerhet i 
förändring, Bränsleframställningen, Radioaktivt avfall eller morgondagens resurs.60 pers. 

 
 
19 mars Studiebesök på ABB Interrupters i Grängesberg. Automatisering med bland annat 

robotiserad pressning har kunnat genomföras  och de volymer som tillverkas idag, är 
betydligt större än på CEPA-tiden. 15 pers. 

 

http://www.vbik.se/
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20 april Olyckor i en komplex värld. Göran Lilja, med erfarenhet från Statens 
Haverikommission och Totalförsvarets forskningsinstitut, berättar om hur man gör 
analyser efter olyckor typ Ustica-haveriet. Arbetet handlar även systemsäkerhet, tekniker 
för analys, regelverket mm. 25 pers. 

 
27 aug En svensk kryptobragd. Bengt Beckman, f.d. chef för Försvarets radioanstalt (FRA) 

kryptologiska analys. Hur fungerar signalspaning, spaning under 2:a världskriget och hur 
Beurling knäckte tyskarnas G-kod. 27 pers. 

 
29 sep Studiebesök på Damastål och Erastål. Tillverkning av damascenerstål med egen 

patenterad process. Flytande stål atomiseras, packas i cylindrar, pressas vilket ger vackert 
mönstrade ämnen för vidare bearbetning.  Av tillverkningen går 95% på export. 30 pers.
  

 
21 okt Gårdagens och dagens brytning i Åmmeberg. Maria Gunnarsson, författare och Erik 

Gunnarsson, fotograf, berättar om gruvans 150-åriga historia.  Arbetet är dokumenterat i 
boken ”Zinkgruvan i Åmmeberg 1857 – 2007”. 

  
11 nov ”Vår nya mötesplats för entrepenörsskap och innovation”. Samarbete VBIK, 

kommunen i Ludvika och Smedjebacken, Uppfinnarföreningen, High Voltage Valley. 
Föredrag av NYX Security, Stream Service, om Inkubatorverksamheten Teknikdalen.  
25 pers från VBIK, totalt ett 60-tal. 

 
  

9. Styrelse och Funktionärer för VBIK under verksamhetsåret 2008: 
Ordförande: Barbro Stomberg ABB  
1:e vice ordförande, Medlemsreg. Jan Hajek ABB  
2:e vice ordförande Örjan Bohlin Morgårdshammar  
Sekreterare Harvey Hammarsten ABB  
Skattmästare Björn Lindberg ABB  
Klubbmästare Torbjörn Skytt Problemskytten   
1 Vice klubbmästare Håkan Rörvall ABB  
Ledamot Bror Axelsson konsult  
Ledamot Nada Bandalo Industrigymnasiet ( frånvarande under året) 

Ledamot Julia Forslin ABB  
Ledamot Johan Engström ABB 
Ledamot Julia Forslin ABB 
Ledamot Willy Schaub ABB 
 
Revisorer: Magnus Olofsson ABB  

 Dan Pettersson ABB  
Revisorsuppleanter: Per Jonsson ABB  

 Tommy Borg ABB 
Valnämnd:  Jan Lundquist STRI 
 Thomas Eklund ABB 
 
Ludvika 27 januari 2010 
 
Barbro Stomberg   Harvey Hammarsten 
Ordförande, på uppdrag av styrelsen  Sekreterare   
      


