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VBIK Verksamhetsberättelse för år 2010 
År 88 sedan klubben bildades 
 

 

 
1. Jubileum, historik 
Verksamhetsåret 2010 innebär att VBIK firat 88 år som förening. Klubbens historia angående vilka 
månadsprogram som varit och vilka personer som suttit i styrelsen kan ses på vår hemsidapå vår 
hemsida  www.vbik.se.  
 

2. Aktiviteter 
Styrelsen har arrangerat 9 aktiviteter under året bestående av 7 klubbmöten med föredrag och 2 
studiebesök med föredrag. Ett klubbmöte var i samarbete med Humanistiska Föreningen och 
Medborgarskolan. Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.  
 

3. VBIK på nätet – www.vbik.se 
VBIK:s hemsida har funnits på nätet ungefär 5 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. Under verksamhetsåret har 
hemsidan genomgått en strukturell förämdring av den nya web-mastern och vi håller fortfarande på 
med det arbetet. 
 

4. Stipendier 
Detta år har inga stipendieansökningar inkommit till VBIK. Styrelsen har därför satsat mer på 
information i skolor, att försöka få en kontakperson från resp. utbildningsgren, att informera mera.  
Vi får se om det ger något resultat nästa verksamhetsår. 
 

5. Antal medlemmar 
Antal medlemmar 2010-12-31:  400 st 
Antal nya medlemmar under året:   18 st 
 

6. Information 
Information om vår verksamhet har skickats ut till 1 skola, 2 tidningar, 2 tekniska föreningar i 
Västerås och Falun och 1 kommun.  
  

7. Medlemsavgiften 
Har varit 80 kr under verksamhetsåret. 
 

 

8.  Programverksamheten under 2010 
27 jan  Elbilar och internationell utblick. Vad händer i Sverige? Bo Normark berättar om 

samarbete med Electroengine i Upsala, volka bygger om Saab 903 till eldrift. 75 pers. 
 
22 feb Landhöjning . Vattenståndet i Östersjön under 300 år och vad det lär oss om vår 

jord. Martin Ekman, författare av boken ”The changing level of the Baltic sea during 300 
years: a clue to understanding the Earth”. 72 pers. 

 
 

 

http://www.vbik.se/
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24 mars Fånga platsen. Anders Jonsson, författare till boken ”Fånga platsen – guide till Sveriges 
företagsamma historia”. Föredraget bygger sin berättelse runt Sveriges vattendrag och är 
en blandning av industrihistoria, t.ex Röda Jorden i Riddarhyttan, och skogsbruk, fiske, 
hantverk, m.m. Samarrangemang med Humanistiska Föreningen och medborgarskolan. 

 65 pers. 
 
15 april Myggbekämpning Västerdalälven. Martina Schäfer, myggforskare och projektledare 

berättar om myggbekämpning i nedre Dalälven. 19 pers. 
 

27 maj Lernbo kraftstation. Vi startar i Infocenter med mackor och öl. Tommy Hjort inleder 

kvällen med ett intressant föredrag om stationens historia, upphandlingen inför 

ombyggnationen, planeringen av arbetet. Efter det busstur till Lernbo. En mycket 

trevlig afton där vädret är på vår sida. På stationen möter oss också Kjell Strand, som 

tillsammans med Tommy visar och om stationen. 39 pers, 
 
21 aug Gamla bruket i Munkfors och Laxholmen, Lars Lerin utställning. Bussresa på en 

lördag.  Vandring runt bruket och vi får ta del av brukets historia. Ser Sveriges första och 
enda Martinverk. Besöker permanentutställningen som Lars Lerin öppnat i det f.d. 
tråddrageriet på Laxholmen. 20 pers 

 
23 sep Modern tidhållning. Carsten Rieck från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut berättar 

om hur dagens nationella och internationella metrologi fungerar. Första stegen mot 
modern tidhållning togs 1967 i samband med omdefinitionen av SI-sekunden. 30 pers. 

 
27 okt Om meteoriter – särskilt om Siljansringen. Erich Spicar berättar om hela skeendet 

från Big Bang och fusion/fission, supernovaexplosioner, grundämnena, vårt solsystem, 
varifrån Siljansmeteoriten kommer,  nedslagets fysik och mekanik, och slutligen om hans 
egna nyupptäckta meteoritnedslag i Dalarna. Erich förevisar stuffer = prov på stenar= 
bergarter som omvandlats vid meteoritnedslaget, som omvandlade bergarter. 

 Föredraget finns på www.vbgf.se. 54 pers. 

  
24 nov Digitalfoto + Bildspel.  Janos jurka håller en fotokurs, mer eller mindre,  med 

strukturerad genomgång av analog foto, digital foto och vad som skiljer dessa åt. Vi fick 
också lära oss skillnaden mellan de olika digitala formaten och varför man ska ha det ena 
eller det andra. Avslutningsvis visade han 3 digitala bildspel. 55 pers. 

 
 
 

9. Styrelse och Funktionärer för VBIK under verksamhetsåret 2010 
Ordförande: Barbro Stomberg ABB Föreningens historik 
1:e vice ordförande Jan Hajek ABB Medlemsregistret  
2:e vice ordförande Johan Engström ABB  
Sekreterare Harvey Hammarsten ABB Arkivarie  
Skattmästare Björn Lindberg ABB  
Klubbmästare Mikael Lundqvist ABB   
1 Vice klubbmästare Håkan Rörvall ABB  Stipendieansvarig  
Ledamot Bror Axelsson konsult  
Ledamot Julia Forslin ABB  Ansv.utgivare VBIK-Nytt  
Ledamot Magnus Speychal STRI  Webmaster  
Ledamot Willy Schaub ABB 
 
Revisorer: Lars-Olof Gunnarsson STRI 

 Tommy Borg ABB  

http://www.vbgf.se/


  Sid 3/3 

 
 
Revisorsuppleanter: Mats Häger STRI  

 Henrik Stomberg STRI 
 
Valnämnd:  Jan Lundquist STRI 
 Lars Weimar ABB 
 
 
 
Ludvika 26 januari 2011 
 
Barbro Stomberg   Harvey Hammarsten 
Ordförande, på uppdrag av styrelsen  Sekreterare   
      


