
 

 

Nyhetsbrev 1 2015 

S-läss årsstämma har avhållits, som förutom sedvanliga mötesförhandlingar också bjöd på flera 
intressanta presentationer från lättviktsområdet. Johan Edvardsson C Marine berättade om ett 
förslag till bilfärja i komposit kallad VisionFerry 280, Tommy Hertzberg, SP, gav en lägesrapport 
för regelverk för lättviktskonstruktioner, John Holm, Hexicon berättade om utvecklingen av sitt 
flytande vindkraftskoncept, Anders Sjögren, Ad Manus, gav en orientering om Polymercentrums 
verksamhet och trender inom polymerområdet och slutligen fick vi från Erik Bunis, SP, höra om 
det strategiska innovationsprogrammet Lighter och de möjligheter till projektfinansiering och 
samarbete som det initiativet.  Presentationerna kommer att läggas upp på s-läss hemsida. 

Val 

Styrelsen för det kommande året ser ut så här 

Kerstin Hindrum, SP, ordf., omval till 2016, ordförande 2015 

Johan Edvardsson, C Marine, till 2015 

Ivan Stenius, KTH, till 2015 

Kurt Olofsson, SiComp, till 2015 

Christer Ingelsten, FKAB, nyval till 2016 

Mats Hjortberg, Coriolis, suppleant till 2015 

Revisorerna omvaldes, John Holm, Hexicon, ord. och Jon Wingborg, Lamera, ersättare. 

Valberedningen består av Tommy Hertzberg, SP och Karina Linnér, SMTF. Styrelsen utser 
dessutom en representant. 

Verksamhet 

Efter en givande diskussion om vad vi kan göra för att öka användande av 
lättviktskonstruktioner till sjöss, beslutade årsstämman att tillsätta tre arbetsgrupper som på 
olika sätt verkar för det. Varje arbetsgrupp skall ta fram en plan för aktiviteter och projekt inom 



respektive område. Alla medlemmar uppmanas att delta i arbetsgrupperna. Kontakta ansvariga 
om du och/eller några av dina kollegor vill vara med. 

1. Hur utveckla och bygga Trafikverkets nästa generation färjor (Ansv. Johan Edvardsson, 
johan.edvardsson@cmarine.se, tel. 0457-462622 ) 

2. Utveckling av färjekoncept för skärgårdstrafik Bohuslän (Ansv. Mats Hjortberg, 
mats@coriolis.se, tel. 0708-870826 ) 

3. Effektivisering av svensk produktion av kompositpaneler (Ansv. Anders Sjögren, 
anders@ad-manus.se, tel. 031-474710) 

 

Förutom arbete i arbetsgrupperna kommer det under våren att inbjudas till en  

4.  workshop med praktiska övningar inom området regelverk.  

 

Har du som medlem några andra förslag eller synpunkter på aktiviteter och verksamheten, 
kontakta styrelsen, kontaktinfo finns på s-läss hemsida. 

 

Ekonomi 

Föreningen hade vid årsskiftet en behållning på 238 tkr som kommer att utnyttjas i 
arbetsgruppernas arbete och i andra aktiviteter under året. 

 

Medlemsavgift 

Årsstämman beslutade att behålla avgiften på den nivå som varit men att dela upp den i en 
medlemsavgift på 500 kr och en serviceavgift som blir momspliktig men också avdragsgill i 
företagens verksamheter. Avgiften debiteras normalt under sista kvartalet i verksamhetsåret, 
dvs. 2015 år avgift debiteras i slutet av året. 

Den avgift som debiterades i slutet av 2014 ber vi er nu att betala så att vi kan komma igång 
med arbetsgruppernas planering och aktiviteter. 

Hälsningar 

Styrelsen genom Kerstin, kerstin.hindrum@sp.se 
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