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Medlemmar
Föreningen SVIB har för närvarande 542 medlemmar. Nedgången har främst berott på att medlemsregistret
rensats före införandet av den elektroniska matrikeln och att t ex några företag och institutioner upphört att
finnas till. Den på årsmötet i november 2006 fastställda årsavgiften 500 kronor består dels av medlemsavgiften
50 kronor som tillfaller föreningen dels en serviceavgift 450 kronor som går till kansliet och som skall täcka
kostnaderna för registerhållning och medlemsservice m m. Serviceavgiften är till skillnad mot medlemsavgiften
momspliktig och avdragsgill. Fördelningen av avgifterna regleras i avtal mellan föreningen SVIB och
servicebolaget SVIB Normtjänst AB som sköter fakturering, redovisning samt administration av föreningens
verksamhet. Avtalet som finns på SVIBs hemsida www.svib.se håller på att revideras.
Möten
Ordinarie årsmöte hölls den 9 november 2006 i samband med BNAM i Göteborg. Styrelsemöten har hållits
tisdagen den 23 januari 2007 på Dunkers Kulturhus i Helsingborg och tisdagen den 27 juni 2007 hos Ole
Døssing på Rovsing-Dynamics Köpenhamn samt hos Tomas Odebrant på ÅF-Ingemansson i Göteborg den 20
augusti. Däremellan har styrelsen upprätthållit kontakterna per e-post.
BNAM 2006 och symposier 2007.
BNAM, Baltic Nordic Acoustics Meeting, hölls den 8 till 10 november 2006 på Chalmers i Göteborg. Mötet
arrangerades av Svenska Akustiska Sällskapet, SAS och Skandinaviska Vibrationsföreningen SVIB och samlade
över 250 deltagare. Ingemanssons firade sitt 50 års jubileum i samband med BNAM och det satte i flera
avseenden guldkant på tillställningen. SäffleOperan gjorde också ett uppskattat gästspel med sin uppsättning
Greven av Luxemburg.
SVIB AU 1 arrangerade i början av maj ett special symposium under titeln ”Measurement and Analysis of
Vibration” på Dunkers kulturhus, Helsingborg. Symposiet samlade totalt 50 deltagare varav 8 utställare och det
får anses vara en mycket bra uppslutning med tanke på att maj månad vanligtvis är en svår månad att få folk att
delta i andra verksamheter än sådana som har anknytning till sommarstuga, tomt och båt.
Guldaccelerometern 2006
Under middagen som hölls i samband med BNAM hyllades Christian Madshus för sina forskarinsatser med en
Guldaccelerometer utformad som en av Brüel & Kjærs accelerometrar. Vibrationspriset som donerats av Brüel
& Kjærs Sverige överlämnades av Lasse Sandklef. Som del av hyllningen sjöng Chalmersspexarnas
gyckelgrupp några av sina vackraste serenader för en mycket förtjust Christian Madshus.
SVIB-nytt
SVIB Vibrationsnytt har kommit ut med 2 nummer under det 25e verksamhetsåret. Ett dubbelnummer 1/2 kom
ut i februari 2007. Nr. 2 kom ut i september. Matrikeln håller på att förberedas för att läggas upp på SVIBs
hemsida.
Ekonomi
Hanteringen av föreningens ekonomi har även detta år varit föremål för mycket diskussion. Styrelsen föreslår att
Torbjörn Kloow väljs in i styrelsen som skattmästare och som efterträdare till Martin Almgren samt att han får i
uppdrag att hantera de frågor som rör föreningens redovisning och skatter. Torbjörn påpekar inför utskicket av
årsmöteshandlingarna att det i bokslutet saknas uppgift om ställningen på skattekontot men att det endast kan
röra sig om ett ringa belopp samt att föreningen i avvaktan på skatteverkets slutliga avgörande om vilka
kostnader som är avdragsgilla och därefter hur mycket föreningen skall betala i skatt endast kan konstatera att
läget inför bokslutet den 31 augusti var + 18 741,25 men att den rörelseverksamheten gått med ett underskott på
3 908,75. När besluten kommer återstår att verkställa dem eller att överklaga om styrelsen så väljer.
Köpenhamn den 8 november 2007
Ole Døssing

Alf Olsson

Markku Juntunen

Håkon Heyerdahl

Ylva Vidhög

Urban Emborg
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