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VALKOMMITTÉNS FÖRSLAG: 

V i d Svenska Teknologföreningens s tämma den 5.5 1959 utsagos följande 
fem ledamöter i va lkommit té : 
stadsbyggnadsdirektör Göran Sidenbladh, civilingenjör Gregory Ljungberg, 
överingenjör Sven Dalhammar, direktör Bo Rathsman, tekn. direktören Six
ten Ulfsparre. 

STF:s ordförandes två representanter: 
direktör Eric Byström, sammankallande, tekn. dr Uno Lamm. 

Den sålunda sammansatta valkommittén har framlagt följande enhälliga 
förslag: 
Styrelseledamöter för tiden 1/9 1960—31/8 1961: 

ordförande: direktör Carl A . Jacobsson (nyval) 
vice ordförande: professor Lennart Rönnmark . . . . ( » ) 

direktör Harry Wennberg ( » ) 
övriga ordinarie ledamöter: direktör Gösta Sterky ( » ) 

direktör Bo Westerberg ( » ) 
suppleanter: civilingenjör Lars Luthman ( » ) 

civilingenjör Arne Wehtje ( » ) 

Iievisorer för kalenderåret 1960: 

ordinarie: förste ingenjör Sven Anderberg . . . . (nyval) 
direktör Torsten Nordström ( » ) 

suppleanter: tekn. dr Gösta Flemmert ( » ) 
överingenjör Thure Malmer ( » ) 

Dessa revisorer som föreslagits bland Svenska Teknologföreningens leda
möter förutsattes med sig skola adjungera auktoriserad revisor j ämte supp
leant för denne. 

Ledamöter av valkommittén för tiden till dess nästa ordinarie stämma (våren 
1961) hållits: 

överingenjör Sven Dalhammar (omval) 
direktör Bo Rathsman f » ) 
direktör Sixten Ulfsparre ( » ) 
civilingenjör Fredrik Lind (nyval) 
arkitekt Hans Åkerblad ( » ) 

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS BERÄTTELSE 
ÖVER V E R K S A M H E T E N 1959 

1959 liar för STF varit ett år av fortsatt expansion och vid dess slut liar 
ledamotatalet nå t t upp t i l l 10.500. I framtiden skymtar allt snabbare ti l lväxt. 
Under 00-talet förväntas att universitelsiitrcdningens förslag t i l l utbyggnad av 
den högre utbildningen skall realiseras i snabb takt. Fram t i l l 1965 föreslås 
sålunda att intagningarna t i l l de tekniska högskolorna skall ha kunnat steg
ras från nu 1.000 t i l l 1.800. Härav följer ju också att antalet nyutexaminerade 
mot slutet av 60-talet kommer att väsentligt ökas. 

STF som topporganisation för högskoleingenjörerna i riket har inte minst 
därför framför sig en fortsatt period av anpassning och expansion. Det är 
dock inte endast, och kanske inte främst, den numerära til lväxten som ford
rar uppmärksamhet just nu. Såväl inom industrin som samhället i övrigt 
sker en specialisering och differentiering av insatser och arbetsuppgifter, som 
återspeglas i bl.a. ökade krav på ingenjörskårens mångsidighet. Dessa an
språk berör tekniker på alla utbildningsnivåer och inom alla fack. De alltmer 
differentierade tekniska yrkesinriktningarna s tämmer inte allt id med framför 
allt vår högre tekniska undervisnings uppspaltning i traditionella fack och 
utbildningsgrcnar. Då nu STF organisatoriskt varit uppbyggd efter de tek
niska högskolornas indelningsgrunder framgår därav att inte heller STF har 
en uppbyggnad smidig nog att svara mot utvecklingens krav. 

Sedan början av 1959 arbetar därför en särskild kommit té inom föreningen 
med att göra upp en »modcll»-organisation, som tar hänsyn t i l l de ändrade 
förhållandena i bl.a. nyssnämnt avseende. Organisationen skall ge möjlighet 
t i l l anpassning t i l l den framtida utveckling som nu kan skönjas. Det gäller 
därvid också att inom STF-samhörighetens ram finna adekvata former för 
handläggandet av frågor om högskoleingenjörernas specifika problem röran
de j ämväl anstäl lnings- och löneförhållanden. 

Uppenbart ä r att bilden kompliceras av de förut påpekade alltmer ökande 
kraven på anpassning av STF-verksamheten t i l l yrkesinriktningarnas skift
ningar utöver de traditionella fackgränserna. Här har STF genom bildandet 
av s.k. Grupper, sammanslutningar utöver och genom facken, sökt finna lös
ningar, som dock ej är definitiva. Ett speciellt och, som det synes, djupgåen
de problem utgör härvid behovet av att låta gruppbildningen omfatta icke 
enbart högskoletekniker eller med dessa utbildningsmässigt helt jämstä l lda . 
Inte minst den alltmer komplicerade teknik, som måste komina t i l l använd
ning, ställer långtgående krav på intimast tänkbara samarbete utöver utbild
ningsnivåernas och kunskapsområdenas gränser. STF:s s.k. gruppbildning 
måste ta hänsyn härt i l l , och det b l i r en av organisat ionskommitténs ange
lägna uppgifter att framlägga förslag t i l l denna betydelsefulla frågas lös
ning. 

Framtiden kominer sålunda att ställa stora anspråk på STF-samhörigheten 



och dess förmåga att lösa många och viktiga uppgifter för tekniken och för 
ingenjörskåren och dess ställning i samhället . Under 1959 har ett omfattande 
arbete nedlagts för att utveckla gamla och finna nya verksamhetsformer för 
arbetet inom ingenjörsföreningarna. 

Av naturliga skäl måste undervisningen vid de tekniska högskolorna förbli 
bunden i formerna. En anpassning t i l l utveckling och skiftningar, framför 
allt i den praktiska t i l lämpningen av de tekniska kunskaperna, kan endast 
ske stegvis och i ett sådant tempo att undervisningen kan fortlöpa utan skad
liga ingrepp och störningar. Det b l i r därför nödvändigt att STF alltfort be
vakar utvecklingen och med sina nu väl utbyggda resurser fortsätter sitt 
kompletterande utbildningsarbete. Hit int i l ls har detta skett genom föredrag, 
konferenser, studiebesök, publikationer, såväl periodiska som andra, och 
kursverksamhet. Al la dessa aktiviteter förblir a l l t jämt de väsentligaste h jä lp
medlen i STF:s informations- och utbildningsverksamhet. 

Inte minst televisionen men också radion erbjuder andra medel, som hit
tills icke tagits i anspråk av STF i större uts träckning. Utnyttjandet av dessa 
kommunikationsmedel bl i r än angelägnare, då informationsverksamheten får 
en allt större u tå t r ik tad uppgift. Teknikerns roll i samhället och hans 
nyckelställning i det ekonomiska framåtskridandet måste klargöras för en 
bredare al lmänhet . Utan förståelse hos folket för hans insatser kan inte tek
nikern på effektivaste och samhällsnyt t igaste sätt göra sina insatser. Inte 
heller bl ir det möjligt för honom att rä t t använda de kunskaper landet med 
uppoffring av pengar och andra resurser satt i hans händer att förvalta och 
förkovra. 

STF:s medverkan härvidlag har varit obestridlig. Men samtidigt är det 
uppenbart att STF:s resurser för dess ändamål varit starkt begränsade. De 
växande kraven på ökade insatser på detta område som följer av den snabba 
fortsatta utvecklingen måste STF kunna möta med ökade resurser av såväl 
personell som ekonomisk art. 

Tyvärr stannar det inte härvid. Lokalfrågorna är inte längre enbart en 
ekonomisk fråga. Gällande restriktioner bereder STF utomordentliga svårig
heter att t i l lfredsställa ens mycket blygsamma önskemål om utvidgade såväl 
kontors- som sammanträdes- och klubbutrymmen. Den hittillsvarande ex
pansionen av verksamheterna har kunnat någorlunda mötas genom extraor
dinära åtgärder. För relativt höga kostnader har inom den nuvarande fas
tigheten skapats nya utrymmen. Men det har också varit nödvändigt att ta 
i anspråk värdefulla klubbutrymmen för kontorsändamål . Det är uppenbart 
att sådana åtgärder endast vidtagits efter allvarliga överväganden. När man 
t i l l sist sett sig nödsakad til lgripa dem har det varit i den förhoppningen 
att de skulle b l i tillfälliga eller i varje fal l sådana att den lidande parten 
haft rä t t räkna med snar och fullgod ersät tning. 
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FORTBILDNINGSVERKSAMHETEN 

Den alltmer intrimmade personalen på STF:s sektion för teknisk fortbild
ning har under det gångna året ståt t inför stora och krävande uppgifter. Re
dan tidigare på en hög nivå har fortbildningsverksamheten under 1959 än 
mer finslipat utbildningsmetodiken, t i l lfört den nya moment och i uppbygg
naden av kurserna vunnit nya framsteg. STF:s nordiska systerföreningar 
har nu på allvar börjat komma igång med fortbildningsverksamhet för sina 
medlemmar på liknande sätt som STF, varigenom möjl igheterna för ett kon
kret nordiskt samarbete på detta område ökats . 

Under 1959 har hål l i ts 32 (1958 42) kurser på sammanlagt 951 (1.073) t im
mar med totalt 2.289 (3.595) deltagare. 

De något lägre siffrorna i jämförelse med år 1958 får tillskrivas två om
ständigheter. Dels inträffade ett långvarigt sjukdomsfall för en av sektio
nens manliga medarbetare under våren 1959, vilket hade t i l l följd att inte 
alla planerade kurser kunde genomföras. Dels har antalet upprepningskurser 
under 1959 varit betydligt lägre än under 1958, då bl.a. 8 weekendkurser i 
konferensteknik hölls på olika platser i landet. 

Under 1959 har sålunda utarbetats 22 helt nya kurskompendier mot 19 
under 1958. 

Av de 32 kurserna har 17 arrangerats i samarbete med Tekniska Lärover
kens Ingenjörsförbund inom ramen för gällande avtal mellan de båda för-
.eningarna. En kurs har arrangerats i samarbete med Svenska Civilekonom
föreningen. 

Under året har gemensamt arrangerade nordiska fortbildningskurser för 
högskoleingenjörer haft premiär med »Skeppshållfasthet och skrovvibratio
ner» i Kungälv 10—15 maj. I denna kurs, som utarbetats av en kommit té 
med representanter för de nordiska ingenjörsföreningarna, deltog 10 danskar, 
4 finnar, 11 nor rmän och 18 svenskar. STF:s kurskansli svarade för kursens 
uppläggning och genomförande ur administrativ synpunkt. 

GRUPPER INOM STF 

Gruppen för »Teknisk Utbildning» har behandlat remissen »Civilingenjörs
utbildningen på atomenergiområdet». Tillsammans med den under året b i l 
dade Gruppen för »Atomteknik» presenterade Teknisk Utbildning de sakkun
nigas förslag för STF:s ledamöter. Gruppen utarbetade därefter föreningens 
remissvar, som efter föredragning i styrelsen överlämnades t i l l ecklesiastik
departementet. 

Teknisk Utbildning har vidare på sitt årsmöte i Göteborg ingående disku
terat ett annat t i l l STF remitterat utbi ldningsärende nämligen »Generalplan 
för Chalmers Tekniska Högskolas utbyggnad». Efter en omsorgsfull genom
gång och granskning av förslaget presenterade gruppen för styrelsen sitt väl 
utformade remissvar, som i allt väsentligt också blev föreningens. 
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Dessa omfattande arbeten har gruppen kunnat utföra åt föreningen tack 
vare stora fr ivi l l iga insatser från gruppens ledning och genom att kursverk
samhetens kansli ställ t kvalificerad personal t i l l förfogande för det sekre-
teriella arbetet. 

Gruppen för »Atomteknik» 

bildades under året. Dess a l lmänna målsät tn ing kan anses vara 
»att för alla delfack inom STF utgöra ett samlande forum inom atom

tekniska område t ; 
att fungera som STF :s kontakt- och remissorgan inom samma område; 
att l ämna informationer och ställa under debatt frågor inom atomtek

nik-området av a l lmänt intresse genom arrangerande av föredrag, 
kurser och diskussioner. Särskilt intresse bör ägnas frågor som icke 
äro av karak tä r att vara exklusiva för ett fack och sådana som falla 
mellan resp. fackavdelningars intresseområden. Bedömning och ka-
nalisering av lämpliga frågor att tagas upp av gruppen förutsattes 
ske genom intim kontakt med resp. fackavdelningars programkom
mittéer.» 

V i d det konstituerande sammanträdet gav professor Alf Lysholm »En me-
kanists syn på atomkraftreaktorn». 

Den engelske experten Mr. H H Gott från Central Electricity Gencrating 
Board, London, höll en annan kväll föredrag om »Nuclear Power Develop-
ments in United Kingdom after Geneva 1958». En svensk version av föredra
get har senare publicerats i Teknisk Tidskrift. 

Gruppen »Suenska Föreningen för medicinsk fysik och teknik» 

har under året hål l i t fyra sammant räden med ett flertal föredrag och besök 
vid LKB-Produkters fabriker i Mariehäll, Kvinnokliniken Sabbatsbergs Sjuk
hus och Försvarets Forskningsanstalt avd. 1, Ursvik. 

Gruppen för »Data- och Beräkningsmaskiner» 

har gemensamt med Svenska Elektroingenjörers Riksförening haft en »Data
maskinafton». Gruppen har också ståt t som medarrangör av den av STF:s 
kursverksamhet ledda kursen i Databehandling. 

Gruppen för »Regleringsteknik» 

presenterade på sitt första möte för året SEK:s förslag t i l l »Nomenklatur för 
Regleringsteknik». Tillsammans med Svenska Kemiingenjören Riksförening 
avhöll gruppen ett tvådagarsmöte med föredrag av den i Norge för närva
rande verksamme professorn i Chemical Engineering vid Universitetet i M i n 
nesota Norman H Ceaglske. Denne inledde första dagen en l iv l ig diskussion 
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om »Automatic Process Control» och andra dagen tog han upp ämnet 
»Chemical Engineers and Automatic Process Control». 

Årets verksamhet avslutade gruppen med en konferens, gemensam med 
IVA:s automat ionskommit té kring ämnena »Flödesmätning av gasformiga, 
flytande och fasta medier» samt »Adaptiva regleringssystem». 

Gruppen för »Livsmedelsteknik» 

har mot slutet av året bildats, men den interimistiska styrelsen hade före 
årsskiftet icke hunnit kalla t i l l något första sammanträde . Det är emellertid 
uppenbart att den mycket snabba utvecklingen inom livsmedelsindustrin 
ännu icke dragit t i l l sig civilingenjörernas intresse i motsvarande grad. 

Al l t fler ämnesområden synes bet jänta av dylika gruppbildningar inom 
STF. Svårigheterna att härvidlag finna de bästa arbetsformerna liar tidigare 
berörts . Nya gruppförslag föreligger och kommer redan i början av år 19G0 
att föreläggas föreningens styrelse. 

K O N T A K T MED UTLANDET 
Teknikens olika specialområden såväl inom forskning som t i l lämpning be

vakas i allt större uts träckning genom speciella internationella organisatio
ner, uppbyggda på nat ionalkommit tébasis . 

STF har, som i föregående årsberättelse omtalades, alltsedan dess bildan
de å r 1948 t i l lhör t »Conference of Representatives from the Engineering So-
cieties of Western Europé and the United States of America» (EUSEC). Den
na organisation t i l lkom ursprungligen för att bereda tillfälle för de valda 
och permanenta ledarna av de olika deltagande ländernas huvudorganisatio
ner på högsta ingenjörsnivå att sammanträffa . 

Efter ett betydelsefullt och omfattande kartläggningsarbete har numera 
genom EUSEC etablerats värdefullt samarbete över hela Västeuropa ink l . 
USA, ett samarbete som genom åren upprä t thå l les genom återkommande 
konferenser och överläggningar. De internationella personliga kontakter som 
därvid knutits har i högsta grad bidragit t i l l samförstånd och beredvillighet 
att bistå varandra. 

Den största uppgift EUSEC påtagit sig hit t i l ls har varit att söka fram
skaffa ett lät t jämförbar t material från varje land, som lämnar kort och 
koncis upplysning om de tekniska utbildningsvägarna i resp. land. Efter flera 
års arbete har den av EUSEC för detta ändamål uppsatta EUSEC Education 
Conference under 1959 nåt t uppmärksammade resultat. Av konferensen ut
arbetade tabeller och diagram har vunnit uppskattning, och genom bidrag 
från framför allt Ford Foundation och OEEC-Funds på sammanlagt omkr. 
1/4 miljon kronor håller för närvarande på att sammanstä l las likartade be
skrivningar för alla OEEC-länderna samt USA. Eventuellt kommer senare 
komplettering att ske även för andra länder som Sovjet, Polen, Canada, Ja
pan, de sydamerikanska länderna m.fl. 
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Det svenska bidraget, som krävt betydande arbete, och som delvis varit 
normgivande för de internationella formulären, har i huvudsak utarbetats 
på STF:s kansli. Samtliga länders uppgifter ä r nu under insamling och kom
iner efter sammanstä l ln ing och redigering genom EUSEC:s försorg att utges 
i England för distribution t i l l i första hand del tagar länderna. 

EUSEC-kontakterna har betydelse för de av STF:s ledamöter som reser 
utomlands på kortare eller längre tid. STF lämnar varje sin ledamot på 
dennes begäran ett s.k. ingenjörspass. Kör att erhålla detta från STF:s kansli 
behöver endast dit insändas ett verifierat passfoto och tydligt namn samt 
helst uppgift om det land besöket i huvudsak avser. Passet, u ts tä l l t på sex 
månader , returneras omgående och under lä t ta r för STF:s systerföreningar i 
EUSEC-gemenskapen att mottaga STF-ledamötcrna som sina gäster i besöks
landet och lämna dem al l service de kan. 

V i d sidan om EUSEC och begränsad t i l l kontinentaleuropa har på senare 
år vuxit fram en organisation kallad »Federation Européenne d'Associations 
Nationales d'Ingénieurs» (FEANI) . För närvarande omfattar denna samman
slutning i huvudsak sexstatsgruppens ledande ingenjörsföreningar. Den har 
t i l l uppgift att ge ingenjörerna tillfällen att gemensamt dryfta och jämföra 
sina idéer angående vissa problem som är av intresse för dem. Utvecklingen 
medför ständigt nya frågeställningar inom de mest olikartade områden och 
inom en alltmer utvidgad geografisk ram. Teknikerna berörs särskil t av 
problem sådana som 

Utbildningen av ingenjörer 
Ingenjörens samhälleliga och mänskliga rol l 
Ingenjören i politiken 
Ingenjörens status 
Ingenjörens rä t t t i l l uppfinningar 
Ingenjören och den vetenskapliga forskningen 
mil. 

F E A N I :s ambit iösa uppgift ä r bl.a. att i a l lmänna kongresser taga upp 
dylika frågor t i l l debatt. Speciellt aktuella är just nu de problemstäl lningar 
som dikteras av den framväxande gemensamma Europamarknaden. 

STF har som observatör för samtliga de skandinaviska länderna deltagit 
i FEANI :s senaste kongress i Brussel i september detta år med programmet 
»Ingenjörens uppgifter vid bildandet av 'Det nya Europa'». 

Sedermera har de skandinaviska länderna enats om ett inträde i Federa
tionen under 19G0. STF har därvid ansökt om inträde gemensamt med Tek
niska Läroverkens Ingenjörsförbund, TLI , genom organisationernas samar-
betskommitté som svensk nat ionalkommit té i sammanhanget. 

Det nordiska samarbetet har i hävdvunna former upprät thål l i t s mellan 
systerföreningarna genom den permanenta samarbetskommit tén. Arets a l l 
männa möte hölls i Danmark, medan tidskrifternas redaktörer och kursverk
samheternas ledare på separata möten behandlat sina speciella problem. 

S 

KOMMITTÉER 
Under år 1958 tillsattes på initiativ av Svenska Ingenjörsföreningen för 

Ekonomi och Organisation, Sifeo, inom STF en särskild energiekonomikom-
mitté (Ez-kommittén). V i d STF:s höstmöte i Västerås 1958 framlade E— 
kommit tén det prel iminära resultatet av sitt arbete, som bl.a. innebar för
frågningar i energibesparingssyfte hos nä rmare 1.200 företag i landet. Under 
1959 har det insamlade materialet vidarebehandlats och sammanstä l l t s i ett 
»Betänkande beträffande energibesparingsmöjligheter inom industrin», publi
cerat i oktober 1959. Målsättningen för utredningen har varit 
1. att kartlägga förbruknings- och förlustkällor, som erbjuder potentiella 

möjligheter t i l l energibesparingar samt åtgärder, som kan vidtagas i an
knytning t i l l dessa utan hämmande inverkan på driften; 

2. att samla skilda företags erfarenheter av olika besparingsåtgärder och i 
möjlig mån få en uppfattning om den reella besparing dessa medfört ; 

3. att i händelse av en ny bränsle- eller elkris kunna ge bidrag t i l l l ämp
ligaste utformning av en kampanj. 

Kort efter publiceringen uppstod den kris inom landets elförsörjning som 
följt på den osedvanligt varma och torra sommaren. Inför hotet om elranso
nering tog STF omedelbart kontakt med Kraftverkens Centrala Driftsledning, 
CDL, och Sveriges Industr iförbund för att informera om det material STF 
sammanstä l l t och föreningens beredvillighet att ställa detta t i l l förfogande. 
Som omedelbar åtgärd beslöts att distribuera ett sammandrag av betänkan
det t i l l landets industri och större elförbrukare. Så skedde också första da
garna i december. När sedermera CDL i januari 1960 kunde blåsa sitt »Faran 
Över» skedde detta med ett konstaterande av att det fr ivi l l iga sparandet ute 
i industrin bidragit t i l l den gynnsamma vändningen. 

STF:s insats har i detta sammanhang otvivelaktigt varit av betydelse. 
STF:s taxekommitté har under året reorganiserats. Förslag t i l l arvodesnor

mer på nya arbetsområden väntar på dess prövning. Samtidigt har nu under 
några år de Allmänna arvodesnormerna för rådgivande ingenjörs- och arki
tektverksamhet varit i flitigt bruk. Erfarenheter har samlats, och det synes 
angeläget att en revision företages som bringar normerna i bä t t re samklang 
med utvecklingens krav, nya arbetsformer och ändrade ansvarsfördelningar. 

STF:s kontraktskommitté, som under några år närmast haft att fortlöpan
de följa entreprcnadkontraktsformulärens användning, har förelagts nya 
uppgifter. 

STF saknar inom sitt kansli personella ti l lgångar för att bis tå kom
mit téer av detta slag med sekreteriell hjälp. Sådan är än mer nödvändig 
som STF allt oftare får förfrågningar beträffande t i l lämpningen av normer 
och kontrakt. STF har nu endast att remittera förfrågningarna t i l l kommit
téerna, som dock saknar möjligheter att snabbt nog lämna kompletterande 
upplysningar. Även här förestår all tså arbets- och kostnadskrävande upp
gifter. 
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Organisationskommittén med huvuduppgift alt utarbeta en »modell .-orga-
nisation för samhörigheten STF och de olika fackens p r imärsammans lu t 
ningar har vid 1959 ars utgång ännu inte avslutat sitt omfattande arbete. De 
kostnader som faller på 1959 är betydande och har inte kunnat täckas med 
löpande årets inkomster. 

Kommittén »Reklam för ingenjörsyrket» har fullbordat stillfilmen »Mor
gondagens män». Filmen skall i första hand upplysa om matematikens bety
delse i den skolutbildning som för fram t i l l undervisningen vid de tekniska 
skolorna och högskolorna. Efter överläggningar i Svenska Ingenjörsförening
ars Nämnd har överenskommelse träffats med de lokala tekniska föreningar
na ute i landet om deras medverkan vid visningen av denna informations
f i lm. Strax efter årsskiftet skall en särskild broschyr ligga färdig att ut
delas t i l l de unga pojkarna och flickorna i samband med att de får se f i l 
men. Hela denna propagandaverksamhet beräknas kunna komma i gång på 
förvåren 1960. 

Matrikelkommittén har under året fortsatt sitt arbete på att typografiskt 
och uppgiftsmässigt närma de olika förbundens och STF:s medlemsmatrik
lar t i l l varandra. Inför STF:s 100-årsjubileum v i l l man försöka få fram en 
förteckning över alla landets nu levande högskoleingenjörer och arkitekter 
j ämte andra som vunnit ledamotskap i STF. 

Jubileumskommittén har under året tillsatts för att förbereda firandet av 
STF:s 100-årsjubileum i början på juni 1961. Ett ambitiöst mötesprogram 
har skisserats med förutsat t aktiv medverkan från samtliga facks samman
slutningar. Kommittén får sannolikt redan i början av 1960 rikta en hem
ställan om ekonomiskt underlag för sin verksamhet. 

MÖTEN 

Föreningen höll sitt årsmöte i början av maj i samarbete med IVA med 
programmet »Forskning och utveckling i produktionens t jänst». De arrange
rande sammanslutningarna ville därmed betona hur lång och mödosam vägen 
ofta är från forskning t i l l färdig produkt. Speciellt framhölls det utveck
lingsskede som ligger häremellan. Det är i a l lmänhet förlagt t i l l det enskilda 
företaget i anknytning t i l l dess speciella produktion eller också, å tminstone 
delvis, t i l l branschforskningsinstitutens målforskning. Professor Edy Velän
der, IVA, inledde med föredrag om »Den tekniska forskningens målsät tning 
och tillgodogörande». Direktör Halvard Liander, Asea, talade om »Forskning 
och utvecklingsarbete». T i l l sist lämnade överingenjör Sixten Englesson, 
Flygts Pumpar, exempel från ett medelstort svenskt verkstadsföretag, be
titlat »Hur vi nyskapar och utvecklar». 

Höstresan hade planerats t i l l östra Småland och avsågs omfatta besök vid 
Skogsägarnas Cellulosa AB:s nya sulfatfabrik nära Mönsterås. Därefter al
ternativt besiktning av platsen för planerat atomkraftverk vid Simpevarp 
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nära Misterhult eller de stora vägbyggena för riksfyrans nya sträckning. T i l l 
sist skulle likriktarstationen för Gotlandskabeln utanför Västervik besökas. 

Den ovanligt varma och långa sommaren och andra omständigheter resul
terade emellertid i att alltför få anmälde sig för deltagande i resan, varför 
den beklagligt nog måste instäl las . 

Regalskeppet »Wasas» historia och bärgning blev ämnet för ett talrikt be
sökt a l lmänt sammanträde . De 850 deltagarna slussades först genom Sjö
historiska Museets samlingar av från Wasa bärgade föremål. Därefter sam
lades deltagarna i Tekniska Museet, där alla lokalresurser fick mobiliseras. 
Samtliga föredrag dubblerades, och tack vare Tekniska Museets skickliga led
ning kunde programmet genomföras t i l l a l lmän belåtenhet, trots den över
väldigande anslutningen. 

I ett medryckande föredrag, kallat »Från 1626 t i l l 1956» talade 1 :e byrå -
ingenjör Anders Franzén om Wasas historia och hennes olyckliga jungfru
färd. Kommendör Edward Clason talade om Wasas flyttning »Från Beckhol
men t i l l Kastellholmen». I ett rikhaltigt bildsvep under titeln »Bildverk och 
sirater ur Strömmens djup» ställde professor Sten Karl ing Wasaföremålen i 
konsthistorisk belysning. 

Mötet avslutades med att STF:s ordförande t i l l föredragshållarna överläm
nade föreningens bronsplakett. 

TEKNISK TIDSKRIFT 

Teknisk Tidskrift har under 1959 ytterligare stärkt sin ställning som Sve
riges största tekniska tidskrift. Sålunda ökade den redaktionella texten från 
1.292 s. 1958 t i l l 1.356 s. 1959. Annonsvolymen har under samma tid vuxit 
från 1.889 t i l l 2.020 s., dvs. med ca 7 %. Upplagan, som vid årets ingång var 
14.100 exemplar, har ökats t i l l 14.400. Fem häften av tidskriften har nåt t ett 
omfång över 100 sidor (2 häften 1958). 

I tidskriften har införts 197 uppsatser, ca 350 s. notiser och över 500 recen
sioner av teknisk facklitteratur. Verksamheten inom STF och dess delorga
nisationer har redovisats månad för månad i en särskild föreningsspalt. Un
der året har utgivits tre specialhäften: h. 5 Stoftavskiljning, h. 22 Standar
disering och h. 40 Sanering av stadsbebyggelse. Ett DK-klassificerat femårs
register över uppsatser och notiser samt författare 1954—1958 utkom våren 
1959. 

P U B L I K A T I O N S V E R K S A M H E T E N I ÖVRIGT 

har omfattat nya kompendier i anslutning t i l l kursverksamheten, nya tryck
saker med föreningens emblem m.m. 

STF har under året samarbetat med Svenska Elektroingenjörers Riksför
ening, SER, om utgivandet av tidskriften »Elteknik». SER startade denna t id
skrift redan 1958 men först med 1959 har tidskriften haft ett helt utgiv-
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ningsår. Mottagandet har varit gynnsamt, och avtalet mellan föreningarna 
har förlängts att gälla även 1960. 

EKONOMI 

I den följande redovisningen för det ekonomiska utfallet 1959 hör följande 
särskil t påpekas. Föreningens styrelse har ansett sig kunna reservera en avse
värd del av de för året uttagna ledamotsavgifterna. Självständiga förbund och 
föreningar i STF-samhörigheten fungerar enligt nuvarande stadgar som in-
kasserare av STF-avgifterna. STF:s styrelse har i avvaktan på s t ämmans 
sanktion av åtgärden beslutat av förbunden och föreningarna per ledamot 
uttaga en med kr. 7: 50 reducerad avgift. 

På STF:s inkomstsida har detta förslag inneburit en minskning med i 
runt tal 75.000 kr. Motiveringen för åtgärden har främst varit den att STF 
under pågående omorganisation icke ansetts böra utbygga sina funktioner och 
vidga sin a l lmänna verksamhet. Facksammanslutningarna däremot står i 
flera fall mitt uppe i kapi ta lkrävande utbyggnadsskeden. Det har då synts 
styrelsen angelägnare att disponibla medel kommer delorganisationerna t i l l 
godo i st.f. att de fonderas inom STF för framtida behov. 

Det är emellertid påtagligt att STF som topporganisation för samtliga 
fack har framför sig stora arbetsuppgifter. Nuvarande resurser räcker där 
vid inte. Arets aktivitet har endast kunnat upprä t thå l las genom prestationer 
från personalens sida, som icke för längre tid kan påräknas . Individuella 
övertidsarbeten på över 500 timmar har måst tillgripas. När organisations
kommit téns förslag t i l l arbetsfördelning mellan STF som topporganisation 
och delförbunden hunnit framläggas och behandlas i berörda instanser kan 
därför STF åter behöva ta högre ledamotsavgifter i anspråk. De gynnsamma 
resultaten av förlagsverksamheten och Teknisk Tidskrift ä r a l l t jämt glädje
ämnen, men som sådana dock icke att på räkna som stadigvarande underlag 
för en på längre sikt uppbyggd föreningsaktivitet . 

Oskar Åkerman 
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Svenska Teknologföreningens ekonomiska ställning 
den 31 december 1959 

Svenska Teknologföreningens styrelse och verkstäl lande direktör får hä r 
med lämna redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under år 1959. 

Utöver hos SPP tecknade pensionsåtaganden har Svenska Teknologför-
eningen sådana för vi lka upplagda pensionsstiftelser svarar. Avsättningar 
t i l l dessa har gjorts efter samma försäkringsmässiga grunder som gäller för 
inbetalningarna t i l l SPP. 

Svenska Teknologföreningen och dess pensionsstiftelser har dyl ika pen
sionsåtaganden vilkas kapitaliserade värde vid 1959 års utgång beräknas t i l l 
kr . 750.000. 

Sedan ovannämnda pensionsavsät tningar gjorts och normala avskrivningar 
på föreningens inventarier vidtagits redovisas ett underskott av kronor 
99.948:82, varav ungefär kr. 72.000 ä r att hänföra t i l l kostnader för orga
nisationsarbetet under året. 

Styrelsen föreslår att s t ämman må 
1. faststäl la balansräkningen, 
2. besluta att årets underskott, kr. 99.948:82, täckes i sin helhet med 

medel ur dispositionsfonden. 

Stockholm den 23 februari 1960. 

För Styrelsen 

JOHN FÄRDEN 
/ Oskar Åkerman 
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