SVIB 2019/2020 - kort summering
Styrelsen: Nyvalda Jani Huhtala (Norsonic) och Daniel Stenmark (Sema-Tec).
Penka har lämnat styrelsen under 2020.
Styrelsen har haft virtuella möten via Skype/Teams en gång/månad (ej under semesterperioden), ett fysiskt
möte har arrangerats i Göteborg - December 2019.
Hemsida: Vi har uppdaterat hemsidan och ändrat till engelsk text. Hemsidan hanteras via en Konsult
(frilans) i Danmark (faktureras på timbasis).
Äldre SVIB nytt har scannats och lagts till på hemsidan för SVIBs medlemmar (via inlogg).
Namnbyte: "Scandinavian Vibration Society" (SVIB finns kvar).
Mission/Vision: Vinnande förslag ”För alla vibrationsintresserade, för alla branscher, för all teknik”. Senare
översatt till Engelska:
“For everyone with an interest in vibrations, no matter what branch or technology”
Nytt ekonomisystem: Hanterades numera av Ulf Aurosell. Tidigare "avtal" med Torbjörn Kloow har sagts
upp. Föreningen ser ut att gå i plus 2020.
SVIB dagar 2020: var planerade att arrangeras på Epiroc i Örebro 23-24 Maj (senare uppskjutna till 29-30
september 2020) med guidning/presentation av verksamheten efter föreläsningar dag 1,
kvällsunderhållning/socialt arrangemang var tänkt att arrangeras på Ölstugan i Örebro. Keynote dag 1 skulle
presenteras av Epiroc, Keynote dag 2 var ännu ej bestämt, totalt ca. 10 presentationer. Det är aktuellt att
genomföra samma upplägg 2021, prel. v20/21. Vi siktar på ca. 50 deltagare. Kallelse/inbjudan till SVIB dagar
2020 skickad via mail till medlemmar (medlemsregistret), även aviserat på hemsidan och via SVIB Linkedin.
Same procedure inför mötet 2021.
Övrigt
Svib on Tour: Ingen aktivitet pga corona, besök på Tetra Pak hösten 2020 hade planerats.
Blog: Det har även lagts till en blog på hemsidan där medlemmar kan komma med förslag på innehåll.
Checka med kollegor etc.
LinkedIn: SVIB har 250+ följare, hanteras idag av Marina Brandt (administrator).
Nyhetsblad: Vi har diskuterat att ta fram och skicka ut upp till 4st nyhetsblad per år för medlemmar. Inget
nyhetsblad har hittills skickats ut under 2020.
Ordförande: Marina Brandt har aviserat att hon inte tänker fortsätta som ordförande i SVIB, vi letar efter en
ny ordförande, förslag välkomnas.
Kompromettering: Marina Brandt fortsätter som ordförande i SVIB.

Jani Huhtala, 2020-09-30

