Inbjudan till

Fogningsdagarna
25 - 26 april 2013 i Västerås
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Fogningsdagarna 2013
Aros Congress Center,
Västerås
Svetskommissionen samlar årligen företrädare från
industrin och branschen
för att diskutera nyheter
och aktuella frågeställningar.

Att branschen årligen får träffas och utbyta erfarenheter ser
vi på Svetskommissionen som nödvändigt för att hålla sig
i utvecklingens framkant. Svetsning och liknande tekniker
är nyckelprocesser som kräver bra kontaktnät och goda
förutsättningar för samverkan.
Konferensen samlar runt ca 100 industriföreträdare under
två dagar av föredrag, studiebesök och kvällsaktiviteter.
Det är ett bra tillfälle att träffa representanter från alla delar
av branschen.
Årets teman för seminariedelen 25 april är framtidens
industriproduktion i Sverige, applikationer för och omläggning mot förnybar energi, samt arbetsmiljö och optisk
strålning. Under dagen kommer Axel Enströmföreläsning
ges i ämnet Svetsekonomi för hållbar svetsproduktion.
Årsmöte
Fogningsdagarna är även Svetskommissionens årsmöte,
det hålls i direkt anslutning till konferensen och riktar sig
till våra medlemsrepresentanter.
Middag
Middagen på kvällen den 25 april arrangeras av
Svetstekniska föreningen. Middagen subventioneras av
föreningen.
Obligatorisk anmälan om man vill delta! Samma
anmälningsformulär som till Fogningsdagarna.
Studiebesök
Dag två: 26 april gör vi studiebesök med buss till Benteler
Aluminium och Ramnäs Kätting. Båda företagen har
fantastisk produktion – var och en på sitt sätt. Gemensam
lunch innan återfärd till Västerås centrala delar.

Program
25 april
09.00–9.30
		
		
		

Svetskommissionens ordinarie 		
årsmötesförhandlingar.
Dagordning utsänds till röstberättigade
representanter i medlemsföretagen

09.30–10.00

Kaffe och registrering

10.00–10.20
		
		
		
		

Inledning av Fogningsdagarna
– Information från Svetskommissionen
Bertil Pekkari, ordförande 			
Svetskommissionen
Mathias Lundin, vd Svetskommissionen

10.20–11.10
		
		

Axel Enström- föreläsning Svetsekonomi
för hållbar svetsproduktion
Nils Stenbacka, professor

11.10–11.40
		
		

Optisk strålning vid svetsning ,
Stefan Källberg, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut

11.40–12.10
		
		
		

Fogningsmetoder vid tillverkning av
personbilskarosser – state-of-the-art och
framtida trender
Johnny K Larsson, Volvo PV

12.10–13.15

Lunch

13.15–13.45
		
		
		

Flytande naturgas (LNG), ett nytt 		
energislag och ny infrastruktur i Sverige
- Möjligheter och utmaningar		
Calle Petersohn, Aga Gas

13.45–14.15
		
		

Gasbranschens säkerhetsarbete och 		
egenskaper för flytande metan
Mattias Hansson, Energigas Sverige

14.15–14.45

Kaffe

14.45–15.15
			
		
			
			
			

Hur skall Svensk Industri klara
en energiomställningen mot
mindre utsläpp av växthus-		
gaser?
Max Åhman, Lunds Tekniska
Högskola

15.15–15.45

”Vi satsade på tung tillverkning 		
på hemmaplan och förblev
framgångsrika” 			
Rune Andersson, Ljungby Maskin

			
		
15.45–16.15
			
			

Perspektiv på outsourcing eller 		
insourcing
Eva Wigren, Teknikföretagen

16.10–16.40

Sammanfattning och avslutning

16.40–18.00
			

After work med lätsamma samtal kring
teknik

19.00 			
			
			
			
			
			

Svetstekniskaföreningens middag som
hålls på:
Karlsson på taket
Karlsgatan 9A (våning 23, 		
Skrapan), samma byggnad som
First Hotel

26 april
				
			
			

Studiebesök
Benteler Aluminium och 		
Ramnäs Kätting

08:30			

Buss hämtar vid First Hotel

12:30			

Lunch Skultuna Brukshotell

13:30			

Tillbaka till Västerås centrala delar

Med reservation för ändringar
www.svets.se/fogningsdagarna

Årsmöte Svetstekniska föreningen
Årsmöte Svetstekniska
föreningen
Stadgeenliga mötesförhandlingar
1. Fråga om mötet i behörig ordning utlyst

Meny för kvällen:
Förätt: Dalsspira chevré med flamberade fikon och betor

2. Val av två justeringsmän

Varmrätt: Svensk biffstek med lök

3. Redogörelse för Föreningens verksamhet samt
styrelsens arbete och förvaltning under 2012

Kaffe med godbit

4. Revisorernas berättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för centralstyrelsen
6. Övriga ärenden

Dryck: Mineralvatten och lättöl ingår (övrig dryck på egen
bekostnad)
Middagen hålls på:
Karlsson på taket, Karlsgatan 9A (våning 23, Skrapan),
samma byggnad som First Hotel

Anmäl dig på www.svets.se/fogningsdagarna
Anmälan ska göras till Svetskommissionen senast den
11 april. Ange om du deltar i hela programmet eller i
delar av det - anmälan gäller även deltagare endast till
Svetstekniska föreningens årsmöte! Anmälan sker på
www.svets.se/fogningsdagarna.
Din anmälan är bindande. Vid avbokning en vecka
eller mindre innan 18 april debiteras hela kostnaden.
Ange deltagande i:
• Svetskommissionens årsmöte (endast
medlemsrepresentanter)
• Seminariet på Fogningsdagarna den 25 april
(10.00–17.00) inkl lunch
• Middag på kvällen den 25 april och Svetstekniska
föreningens vårmöte
• Studiebesöken den 26 april.
• Lunch den 26 april efter studiebesöken
Kostnad:
• 395 kr exkl. moms för att delta i Fogningsdagarna
med lunch, studiebesök och kursmaterial.
• 210 kr exkl. moms för att delta i Svetstekniska
föreningens årsmöte med middag.
• 610 kr exkl. moms för båda evenemangen.
• Studerande till internationell svetsingenjör, IWE, har
50% rabatt på samtliga programpunkter (i mån av
plats).
Kostnaden faktureras innan evenemanget.

Konferenslokal:
Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås
Tel: 021-10 11 00, www.acc.se.
Hotell:
Best Western Hotel Esplanade,
Domkyrkoespalanden 2
www.bestwestern.se Tel:021-10 12 00
1 115 kronor /enkelrum inkl. frukost
First Hotell Plaza , Karlsgatan 9A
www.firsthotels.se Tel:021-10 10 10
1 170 kronor/enkelrum inkl. frukost
Du får själv boka rum, ange kod ”SVETS”
(Svetskommissionen) vid bokning. Vi står ej för
eventuell kostnad vid avbeställd logi. Tänk på att
beställa rum i god tid, senast den 26 mars för att få
rabatterat pris.
Vid frågor, kontakta:
Pia Borg, programansvarig
tel. 08-120 304 07,
e-post: pia.borg@ svets.se

Eva Bergstrand, administratör
tel. 08-120 304 08,
e-post: eva.bergstrand@ svets.se

