Medlemsförmåner
Plats i styrelsen: Rätt att delta i, föreslå och besluta om
Svetskommissionens arbete och inriktning.
Förtur till att föreslå nya arbetsgrupper som kan ta tillvara
företagets intressen i större omfattning.
Förtur till att vid val föreslå ordförande i arbetsgrupper
som kan ta tillvara företagets intressen i större omfattning.
Kostnadsfri tillgång till dokument från International
Institute of Welding (IIW)
Kostnadsfri tillgång till projektrapporter från
Fogningscentrum
Tillgång till standardförslag: Möjlighet att få kännedom, insyn
och påverkansmöjligheter för kommande standarder. Kunna bli listad
som remissmottagare samt få information via Svetskommissionens
kansli. Rätt att nominera representant i Standardiseringskommittén
(SIS/TK 134).
Forskningskatalogen: Tillgång till aktuell samlad information
om forskningsresurser och inriktning vid alla forskningsinstitut och
högskolor inom området sammanfogning.
Kostnadsfri rådgivning
Rådgivning och konsulthjälp från Expertpanelen, en grupp
experter med lång industriell erfarenhet. Medlemsföretag får kost
nadsfri rådgivning, med möjlighet till fördjupat stöd på konsultbas.
Rätt till plats i arbetsgrupper: Att delta i en eller flera arbets
grupper ger er möjlighet att ta del av och påverka arbeten inom
gruppens arbetsområde, vilket kan vara av stort värde för företaget.
Tillgång till mer än 600 experter: Svetskommissionens
nätverk, i form av arbetsgrupperna, är en unik kunskapsbank inom
området fogningsteknik.
Rabatt på monterhyran på mässan Elmia Svets och
Fogningsteknik.
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Rätt till plats i Svetskommissionens standardiseringsgrupper Att delta i en eller flera standardiseringsgrupper ger möjlig
het att ta del av och påverka arbeten inom gruppens arbetsområde,
vilket kan vara av stort värde för företaget.
Rabatt på kurs- och konferensavgift: På Svetskommissionens
kurser får medlemmar rabatt.
Rabatt på publikationer: Medlemsföretag ges rabatt på
publikationer framtagna av Svetskommissionen. Kan inte kombineras
med annat rabatterbjudande.
Tillgång till lösenordsskyddad del av www.svets.se: Här
kan medlemsföretagen hämta värdefull information, som till exempel:
• mallar som svetsarprövningsintyg, svetsdatablad och intyg från
lödarprövning
• verktyg som svetsekonomisk kalkyl, termer och elektrodportalen
• vägledningar som bedömning av underleverantör, standardspalten
och råd om robotsäkerhet vid svetsning
Tillgång till lösenordsskyddad del av IIW:s webb: Här kan
medlemsföretagen hämta IIW:s senaste tekniska rapporter, som
kan vara av stort värde för företaget.
Kostnadsfri prenumeration på tidningen Svetsen:
Alla kontaktpersoner får varsitt exemplar. Garantmedlemmar och
stödjande medlemmar kan dessutom få tio respektive fem exemplar av
tidningen Svetsen.
Tillgång till internationella svetstekniska tidskrifter:
Kopior av material kan beställas från Svetskommissionens kansli.
Rätt att delta i IIW:s arbete genom Svetskommissionen,
som är svensk huvudman för IIW.
Rätt till plats för CE-märkta elektroder på Elektrod
portalen: Portalen finns på den öppna delen av svets.se och här
kan medlemsföretagen lista sina CE-märkta elektroder.
Rekryteringshjälp. Hjälp för medlemsföretagen att hitta personal
med hjälp av annonsering och utskick till vårt nätverk.
ISO 3834. Rätt till personligt föredrag om ISO 3834.

Box 5073, 102 42 Stockholm Kontor: Grev Turegatan 12 A Telefon: 08-120 304 00
E-post: fornamn.efternamn@svets.se Hemsida: www.svets.se Org. nr: 802017-0307
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