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Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst 
Verksamhetsberättelse 2019 
 

 Sammanfattning av verksamhetsåret 
Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka 700 medlemmar. Vi 
har arrangerat olika medlemsaktiviteter samt bla. deltagit i Vetenskapsfestivalen, Skagerraks 
Ingenjörer och den årliga Distriktskonferensen. 

 

 

Per Tore Eidsvik 
Ordförande för Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst 
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 Valda för år 2019 
  

 Styrelse 
Per Tore Eidsvik, ordförande 
Susann Lindqvist, vice ordförande 
Göran Engström, sekreterare 
Mari Guttman, kassör 
Elisabeth Gårdbäck, ledamot 
Ali Yaghoubvand, ledamot 
Jan Montin, ledamot 
Tomas Blidberg, ledamot 
Michael Palander, ledamot 
Naveen Raja, ledamot 
Mats Överfjord, ledamot  
Madeleine Danell, studentledamot 
Jonna Olsson, adjungerad ledamot 

 
 

I styrelsearbetet deltar även: 
Therese Koggdal, fadder från förbundsstyrelsen 
Kari Waldenström, fadder från kansliet 
 

 Revisorer 

Korosh Noujoumi, ordinarie 
Jie Zhong, ordinarie 
Stephan Lyche. ersättare:  

 
 

 Valberedning 
Per Blixt, (sammankallande) 
Erik Eglén, ledamot 
Sven Sjöberg, ledamot 
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 Verksamheten 
 
Möten 

 Årsmöte 
Årsmötet hölls den 6 februari, 2019 på Aptitgården, Vädursgatan 5, Göteborg med ett 80-tal 
medlemmar närvarande. Magnus Sundemo presenterade sin bok ”Sanningen om Volvo”. 

Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft 10 möten varav ett möte var helt ägnat till att avge ett 
remissvar till Demokratiutredningen.. Det konstituerande mötet hölls den 20 februari. 

Skagerraks Ingenjörer 
 
Den årliga sammankomsten för Skagerraks Ingenjörer mellan Distrikt Väst och våra 
systerorganisationer IDA i Danmark samt Tekna och NITO i Norge ägde i år rum helgen den 6-8 
september i Oslo med våra norska vänner som värdar. 
Utöver varje förbunds presentation av hur det fackliga arbetet bedrivs i respektive land och de 
efterföljande intressanta jämförelserna och utbyte av erfarenheter så ger dessa möten även möjlighet 
till social samvaro och kultur. Till detta skall sedan läggas ett flertal spännande besök: 
- Spacemaker, ett företag som använder AI för att projektera byggnation och designa städer med stor 
hänsyn tagen till miljöaspekter och där AI har förkortat ledtiderna från veckor till timmar. 
-Kahoot, ett spelbaserat företag för lärande med 50 miljoner användare och där vi själva fick pröva och 
tävla mot varandra.  
-NORs infocentrum (NOR är den norska järnvägen) och där berättade man om arbetet med en 
höghastighetsbana, 260 km/h, mellan Oslo och Ski, en sträcka på 2 mil i 2 tunnlar som byggts med 
delvis ny teknik och är klara 2020.  

 
Nätverksbygge och samtal runt kollektivavtal, plattformsföretag och 
justa villkor på arbetsmarknaden. 

Distriktet har på förfrågan från Almega Innovationsföretagen i Västra Sverige, stöttat kansliets 
ombudsmän att arrangerat ett möte mellan Almega, Almegas medlemsföretag i distriktet, den 14 juni, 
för att resonera om gemensamma intressen och samsyn på justa villkor på den regionala 
arbetsmarknaden.  
Distriktet har även stöttat kansliet att inventerat vilka plattformsföretag som erbjuder 
Ingenjörskompetenser i regionen och biträder kansliet med denna inventering och dess utveckling. 
 

Distriktskonferensen 

Distriktet har under året deltagit med tre representanter i den nationella distriktskonferensen i 
Västerås. Distriktskonferensen är ett forum för information och dialog mellan distriktens 
förtroendevalda och förbundets centrala organisation som erbjuder möjligheter till samtal/idéutbyten 
mellan personer från förbundets alla distrikt.  
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Besök NITO väst 
Den 26 oktober träffade några ur styrelsen en delegation från NITO Väst, som är en regional 
”distriktsorganisation” från det Norska Ingenjörsförbundet NITO. De hade förlagt ett studiebesök till 
Göteborg och passade på att träffa oss för att utbyta erfarenheter från våra olika distriktsverksamheter. 
De deltog med sin styrelse och de lokala kanslitjänstemännen från sydvästra Norge. 

Medlemsaktiviteter 

 
Vetenskapsfestivalen 

Distriktet deltog för femte året i rad i Vetenskapsfestivalen. Två aktiviteter genomfördes. Dels hade vi 
den 4 april ett välbesökt (ca 150 deltagare) seminarium om artificiell intelligens på Chalmers 
Lindholmen (medverkande: biträdande professor Fredrik Heintz, Linköpings Universitet). Dels hade 
vi den 7 april en presentation (ca 50 deltagare) under temat ”Vad gör vi i Rymden” på Pedagogen 
(medverkande Anders Larsson, VD Ruag Space och Moa Skan, forskarstuderande på Uppsala 
Universitet och även aktiv inom Astronomisk Ungdom). Utbildningsradion spelade in detta 
seminarium: 
https://urplay.se/program/212467-ur-samtiden-den-svindlande-tanken-vad-gor-vi-i-rymden 

Din pension en gång för alla 
Distrikt Väst har under 2019 arrangerat pensionsseminarier vid två tillfällen. Ett den 28 maj med över 
80 deltagare och ett den 27 november ca 50 deltagare.  
Förbundets pensionsexpert Stefan Holmberg gick igenom hela Pensionspyramiden, alltså både den 
Allmänna pensionen (Premiepension, Inkomstpension, Garantipension) och Tjänstepensionerna (ITP1, 
ITP2, ITPK, Eget sparade till pension). Han gick även igenom de pensionsförvaltare och 
försäkringsbolag som är anknutna till pensionssystemet, både traditionella försäkringar och 
fondförsäkringar. 

AI för ingenjörer 
Göran Lindsjö beskrev de senaste årens mycket snabba utveckling av AI och vilka trender som nu 
dominerar. Han gav exempel på olika tillämpningar av AI och beskrev hur olika yrkesroller och 
utbildningar påverkas. Ca 30 personer deltog på föredraget som skedde de 4 september. Göran 
Lindsjö, som är bosatt i USA, är rådgivare inom strategiska AI-frågor och har bl.a. anlitats av 
Regeringskansliet. 
 

Egenföretagarseminarier 

För andra året har vi arrangerat en seminarieserie för egenföretagare eftersom förra årets premiär av 
dessa seminarier fick ett mycket positivt mottagande av deltagarna. Mot bakgrund av att många av 
våra medlemmar antingen går och bär på idéer på jobbet eller redan har startat ett eget företag har vi 
velat hjälpa dem genom att ånyo erbjuda en seminarieserie under rubriken “Innovation och eget 
företag”, som bestod av följande tre seminarier som ägde rum i Göteborg: 

https://urplay.se/program/212467-ur-samtiden-den-svindlande-tanken-vad-gor-vi-i-rymden
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Sem. 1 Uppfinningar och patent, 19 november 
Sem. 2 Utveckla dina idéer, 2 december  
Sem. 3 Starta eget, råd och tips, 9 december  
Dessa seminarier blev även denna gång mycket uppskattade och fick höga betyg i den utvärdering som 
genomfördes. Detta visar på att ett fackförbund som Sveriges Ingenjörer kan leverera ett uppskattat 
mervärde även till medlemmar som är på väg att bli eller redan är egenföretagare. Totalt deltog 80 
medlemmar i dessa seminarier. 
 

Christer Fuglesang om rymden och filmen The Martian 
Den 27 mars fick vi lyssna på Christer Fuglesang, Sveriges första astronaut, och ”Mars-doktorn” Ella 
Carlsson som samtalade om rymdens nytta och om Mars. De diskuterade även hur väl filmen ”The 
Martian” följer verkligheten och svarade på frågor från deltagare runt om i landet. Moderator var 
Pekka Heino, känd programledare från TV. Efter samtalet mellan Christer Fuglesang och Ella 
Carlsson visades filmen "The Martian". Ca 40 personer deltog i aktiviteten. 

 
Studiebesök på Volvo Brand Experience 

Den 20 maj genomfördes ett besök på Volvo Cars Brand Experience center. Besöket bestod av en 
rundtur i Volvos utställning kring olika teman, såsom krocksäkerhet, design, hållbarhet och 
självkörande bilar. Ca 20 personer deltog. 

Studiebesök på Renova 
I samarbete med den lokala akademikerklubben genomfördes ett på Studiebesök på Renova den 15 
maj. Man berättade om verksamheten och gjorde en rundvandring på anläggningen i Sävedalen. Ca 20 
deltagare. 

Föreläsning om Immateriell Säkerhet 

Den 2 oktober höll Lidija Glavas från PRV ett intressant och lärorikt föredrag om hur man skyddar 
och registrera sina idéer/uppfinningar. Ca 10 medlemmar deltog. 

 

Föreläsning av Christin Mellner 
Den 4:e juni var ett stresseminarium inplanerat med Christin Mellner, forskare inom psykologi med 
inriktning på bland annat effekterna av gränslöst arbete. Tyvärr meddelade Christin kvällen innan att 
på grund av sjukdom inte kunde delta och leda detta seminarium. Seminariet fick därmed med kortast 
möjliga varsel ställas in. Vi fick dock tillfälle att återkomma till det viktiga ämnet vid ett senare 
tillfälle. 

 

Stresshantering 
Den 28 november hade vi ett mycket välbesökt föredrag (ca 70 deltagare) om Stresshantering som 
presenterades av Lisa Bengtsell, legitimerad psykolog, och Anna Thoursie, socionom och legitimerad 
psykoterapeut, som är mycket uppskattade föreläsare inom stressområdet. De förmedlar modern 
psykologisk kunskap på ett levande och lättillgängligt sätt. Seminariet fick mycket höga 
utvärderingsbetyg. 
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 Underskrifter 

   

   

 Per Tore Eidsvik 
Ordförande 

                                                                                  

  

 Susann Lindqvist 
Vice ordförande 

 

 

 

 Göran Engström 
Sekreterare 
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