Datum:

2011-11-13
________________________________________________________________________________________________________________

S K A N D I N A V I S K A VI B R A T I O N S F Ö R E N I N G E N
T HES CANDINAVIANV IBRATIONS OCIETY

SKANDINAVISKA VIBRATIONSFÖRENINGEN, SVIB
Verksamhetsberättelse för 2010-09-01- 2011-08-31
Allmänt
Under det gångna året har vår administratör och tidigare sekreterare Alf Olsson avlidit och lämnat ett djupt hål efter
sig. Detta har inte varit lätt att fylla.
Det avtal för hantering av den administrativa funktionen, SVIB-Nytt, skötsel av hemsidan och medlemsregister som
förelegat mellan SVIB och SVIB Normtjänst AB har under året sagts upp. Detta har föranlett stora förändringar i den
verksamhet som föreningen bedriver och stora omvälvningar i form av merarbete i styrelsen.
Medlemmar
Föreningen hade drygt 500 medlemmar i oktober 2010. Efter att avtalet sagts upp fick vi senare på våren klartecken
att själva fakturera medlemsavgiften. Denna transferering av medlemsdatabasen och den administrativa verksamheten
tog sin tid, så vi kunde inte fakturera mmedlemsavgiften förrän i slutet av juli. Fakturorna skickades då ut per mail.
Med betalningsvillkor på 30 dagar netto, hoppades vi att de flesta skulle betala innan verksamhetsårets slut. För
närvarande har drygt 210 medlemmar betalt men det beror bland annat på brister den dåliga kvaliteten i det tidigare
adressregistret . Under hösten har påminnelser gått ut och vår bedömning är att föreningen borde ha ca 400 medlemmar
med beaktande av den korrespondensen som pågår. Vi ser har således ut att ha tappat ett stort antal medlemmar vilket
troligen beror dels på sent utskickade fakturor och dels på försenatavsaknaden av SVIB-Nytt, Hemsidan och brist på
aktiviteter.
Årsmötet fastställde i november 2010 årsavgiften till SEK 550 kronor oberoende av land och bankavgifter.
Möten
Ordinarie årsmöte hölls på Flygvapenmuseet i Linköping den 23 november 2010 i samband med Vibrationsdagen
2010. Styrelsemöten har därutöver hållits i Helsingör (2011-01-26) och ett 11 november per telefon. Däremellan har
en rad icke protokollförda sammanträden hållits per telefon. Vibrationsdagen 2011 som genomförs i Oslo 22-23
november 2011 har planerats av Anders Olsen med hjälp av övriga styrelsen men utan fysiska möten.
Under året har Magnus Lindman (sekreterare) tvingats att avgå ur styrelsen pga. ändrade arbetsuppgifter. Detta har
medfört att en av platserna i styrelsen lämnats vakant sedan i april.
I samband med Vvibrationsdagen 2010 hölls en temadag av AU5 gällande sensorteknik. Detta var mycket uppskattat
och värmde i den bitande snöstormen utanför.
Trots en god intention lyckades det inte att genomföra något ytterligare symposium under detta verksamhetsår.
Guldaccelerometern 2010
Guldaccelerometern som skänkts av PCB för 2009 delades ut till Hans Petter Wallin och Kent Lindgren på
Wallenberglaboratoriet, KTH. Utdelandet skedde på institutionen med deltagande av Anders Åhlström PCB, Torbjörn
Kloow och Elisabet Blom.
SVIB-nytt
SVIB Vibrationsnytt har hittills utkommit ut med 1 nummer. Ett dubbelnummer har planerats men är försenat. Lena
van Evelingen har anlitats som redaktör och samordnare för SVIB-Nytt
Ekonomi
Föreningens ekonomi (Balans- och Resultaträkning) redovisas i bifogade dokument. Resultat är en vinst på kronor 59
154,87. Årsbokslut kommer att läggas upp på SVIBs hemsida.
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