SKANDINAVISKA VIBRATIONSFÖRENINGEN, SVIB
Verksamhetsberättelse för 2017
Under verksamhetsåret 2017 har Skandinaviska Vibrationsföreningens styrelse bestått av:





Jessica Fromell - Ordförande
Örjan Johansson - Vice ordförande
Ulf Aurosell - Skattmästare
Kjetil Vedholm - Sekreterare





Åsa Collet - Ledamot
Anders Åhlström - edamot
Marina Brandt - Ledamot

Styrelsens arbete
Styrelsen i SVIB har under 2017 arbetat för att SVIB ska få en fungerande hemsida med artiklar och
nyhetsbrev. SVIB har också arbetat at få igång en inloggningsfunktion för medlemmar via hemsidan
samt undersökt betallösningar så att man kunde betala medlemsavgiften med kort och därmed
kunna redovisa den som ett utlägg mot företaget. Under året har styrelsen fokuserat på att finna nya
vägar för SVIB att få in fler medlemmar i föreningen.

SVIB:s aktiviteter
Under året planerades vibrationsdagarna som vanligt i samband med SVIB:s årsmöte 2017, 10-11
maj, på SKF i Göteborg. Årsmötet genomfördes den 10 Maj med deltagande av 30 medlemmar.
Styrelsen återvaldes, med ett undantag då Anders Sköld avgick. Ny styrelsemedlem blev Kjetil
Vedholm. Vibrationsdagen 2017 blev en succé. 40 vibrationsexperter från Sverige, Norge och
Danmark samlades i SKF:s nya lokaler för teknikutveckling på Von Utfallsgatan 2 i Göteborg. Med
stort stöd från SKF som värdar blev det ett arrangemang av mycket hög SVIB-klass, vilket inte säger
lite med tanke på alla utomordentligt fina Vibrationsdagar som genomförts genom åren. kvällen
avslutades med middag och live-band.
I år, genomfördes SVIB on Tour evenemang den 18 januari 2017 i Älvkarleby. Vattenfall stod för
förtäring och presentationer. På grund av brist på intresse genomfördes inga fler SVIB on Tour
evenemang.

Antal medlemmar
SVIB har under året 2017 haft totalt 208 stycken betalande medlemmar och årsavgiften var under
året 600 SEK och för pensionärer 200 SEK. Fördelade enligt följande.
Aktiv:
Svenska 164 st
Danmark och Finland 19 st
Norge 13 st
Oräknat hedersmedlemmar.

Pensionärer:
Svenska 7 st
Danmark och Finland 0 st
Norge 2 st

Resultat & Ekonomin
Revisorer är Torbjörn Kloow och Magnus Källman som revisorssuppleant.
Resultat och balansräkning för verksamhetsåret 2017 bifogas samt kommer läggas ut på hemsidan.
Resultatet blev en liten vinst på 47.695:- SEK.
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger via Skype men inga fysiska sammanträden. Styrelsen ser fram
emot 2018 med mer aktiviteter och mera innehåll för SVIBs medlemmar.
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