Inbjudan
Bäste/bästa medlem i Svetstekniska Föreningen
Vår förening är tillkommen för att utveckla medlemmarnas
yrkeskompetens och förmåga att verka i näringslivet. Vi gör det
genom att skapa nätverk, erbjuda plattformar för
erfarenhetsutbyte och sprida information om svetstekniken. Att
delta i föreningens arbete är ett av de mest effektiva verktygen
för att utveckla förmågan kompetense inom svetstekniska
området. Viktigt att kommunicera detta till kollegor och chefer,
det är lönsamt att delta i Svetstekniska Föreningens
sammankomster.
Årets höstmöte bjuder på alla komponenter för att skapa
kontakter och nätverk samt att få intressant och användbar
information. Vi träffas på en högintressant plats, Sveriges silicon
valley, med Swerea Kimab som värd. Programmet innehåller
såväl intressanta föredrag om forskning och industriell
verksamhet samt samvaro under trevliga former. Missa inte detta
tillfälle att få ny inspiration och kanske nya idéer.
Mycket välkomna
Magnus Areskoug
Ordförande Svetstekniska Föreningen
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Vi hälsar Er välkommen till
Svetstekniska Föreningens Höstmöte
den 17 - 18 november i Stockholm, Kista
Torsdag 17 november
16:30 – 17:00

Incheckning i rum för de om övernattar

17:00 - 18:00

Samling för policymöte och höstmöte på The Hub hotell i Kista, i deras restaurang

Dagordning för centralstyrelsens höstmötet - Stadgeenliga mötesförhandlingar
1. Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
2. Val av två justeringsmän
3. Fastställande av årsavgift för det kommande året
4. Fastställande av budget för det kommande året
5. Val av styrelseledamöter som ej kvarstå ännu ett år
6. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
7. Övriga ärenden
Uppstart av Stockholms lokalavdelning

18.00 – 19.30

Middag på The Hub hotell

19:30 - 20:00

Promenad till Bowling i Kista galleria (200 m)

20:00 -

Bowling i Kista Galleria

Middagsmeny:

Vänligen meddela eventuell allergi i anmälan
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Fredag 18 november – Besök på Swerea KIMAB & Fogningscentrum / CJS
09:30 – 10:00

Samling Kimab, Kista. Isafjordsgatan 28A, 3:e våningen, anmälan i receptionen

10.00 - 10.10

Centralstyrelsens ordf. Magnus Areskoug hälsar välkommen i Bergsmansalen

10.10 – 11.30

KIMAB: berättar om sin verksamhet – framför allt aktuella projekt inom fogning.
Dessutom en Temaföreläsning: Fogning av multi-material, hur långt har vi kommit

11:30 – 12.00

KIMAB: rundvandring i lab, med fogning, provning och processövervakning i fokus

12.00 - 13.00

Lunch, Smörgåstårta i KIMABs Atrium

13.00 – 15.00

Föredrag: Stålbyggnad – ett viktigt område för svetstekniken.
Starkt expanderande område som kräver resurser med kompetens.

15.00

Avslut

Pris/person för medlemmar i Svetstekniska Föreningen
264:- exkl. moms 36:- totalt: 300:Pris/person för övriga
440:- exkl. moms 60:- totalt: 500:-

The Hub Hotel, enkelrum med frukost: 1071 :- (exkl moms)
Hotellkostnaden betalas till hotellet vid ankomst
för bokning maila till eva@thehubhotel.se uppge Svetstekniska föreningen. Senast 1/11
Anmälan till:
Klubbmästare Pär Olsson; 076-677 16 08 Mail: par.olsson@exte.se
Sista anmälningsdag 6/11, anmälan är bindande, begränsat antal platser.
Avgiften betalas in på bankgiro 478 – 7263 senast 6/11, märk med Förnamn och Efternamn

VÄLKOMMEN
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Så hittar man:
På kartan ser man hotell (A, Färögatan 9), bowling (B, kista gallerian) och den röda ringen är Kimab (Isafjordsgatan 28A,
Våning 3).
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