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Det professionella nätverket 
för svetsintresserade 
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En oberoende plattform för 
erfarenhetsutbyte 
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Det starka nätverket 

• Svetstekniska föreningens nätverk 
av svetsintresserade rymmer alla 
typer av kompetenser 

• Föreningen utvecklar olika vägar 
för att nå de rätta och önskade 
kontakterna mellan medlemmarna 

• Föreningen ingår i ett 
internationellt nätverk av 
svetstekniska föreningar  
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Stöd för personlig utveckling 

• Erfarenhetsutbyte med 
kollegor inom svetstekniken är 
en effektiv 
kompetensutveckling 

• Nya kontakter skapas 
intressanta personer inom 
branschen 

• Uppdrag inom föreningen ger 
nya utblickar och impulser 

• Stipendier för utbildning 
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Lokalavdelningarna 
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Studiebesök Västerås Kurs Borlänge 

Studiebesök och socialt  Sundsvall 

Svetstekniska Föreningen har16 lokalavdelningar 



Tillsammans skapar vi nytta 

• Föreningens styrka är dess 
medlemmar och deras insats 

• Vi är respekterade och får tillgång 
till intressanta möten och besök 

• Vi arbetar med intressanta 
projekt som är utvecklande 
speciellt för de som deltar 

• Kontakterna mellan 
medlemmarna ger nya perspektiv 
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Unika möjligheter till  
information 

• Föreningen ordnar möten och 
studiebesök som ger unik access 
till information 

• Föreningen är del av IIW, 
International Institute of 
Welding, som ger tillgång till 
världens förnämsta databas för 
svetsteknologi 

• Möjlighet till att arbeta i 
utvecklingsgrupper med 
kvalificerade svetstekniker 
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Tidningen Svetsen 

• Den kvalificerade 
informationskällan inom 
svetstekniken 

• Tar upp intressanta ämnen 
inom området 

• Speglar branschens utveckling 
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Svetslärarmötet 
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Årets evenemang för svetslärare 

Genomförs 2016 för 36:de gången 

Deltagare i  

svetslärarmötet 2009  



Vi blir bättre ju fler vi är! 

• Intresserade och engagerade 
medlemmar är grunden för 
verksamheten 

• Stort medlemsantal skapar kraft 
att utveckla verksamheten 

• Ständigt förbättringsarbete och 
nyrekrytering av medlemmar 
ökar nyttan medlemskapet 
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Din insats i medlemsrekryteringen är viktig! 



Kompetensutveckling i toppklass 

Bli medlem i Svetstekniska 
Föreningen 

Anmälan på  www.svetstekniska.se  

Medlemsavgift 400 SEK  
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http://www.svetstekniska.se/

