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Valkommitténs förslag: 

Vid Svenska Teknologföreningens stämma den 27.4. 1960 utsagos följande 
fem ledamöter i valkommitté: 

överingenjör Sven Dalhammar, direktör Bo Rathsman, direktör Sixten Ulf-
sparre, civilingenjör Fredrik Lind, arkitekt Hans Åkerblad. 

STF:s ordförandes två representanter: 
direktör Gösta Luthman, sammankallande, professor P. G. Kihlstedt. 

Den sålunda sammansatta valkommittén har framlagt följande enhälliga 
förslag: 
Styrelseledamöter för tiden 1/9 1961—31/8 1962: 

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

direktör Harry Wennberg ( » ) 

övriga ordinarie ledamöter: direktör Gösta Sterky ( » ) 
direktör Bo Westerberg ( » ) 

suppleanter: civilingenjör Lars Luthman ( » ) 
civilingenjör Arne Wehtje ( » ) 

Revisorer för kalenderåret 1961: 

ordinarie: förste ingenjör Sven Anderberg .. (omval) 
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 jämte supp
leant för denne. 
Ledamöter av valkommittén för tiden till dess nästa ordinarie stämma (våren 
1961) hållits: 

överingenjör Sven Dalhammar (omval) 
direktör Bo Rathsman ( * ' 
direktör Sixten Ulfsparrc ( » ) 
civilingenjör Fredrik Lind ( » ) 
arkitekt Hans Åkerblad ( » ) 

Berättelse 

över verksamheten 1960 

1960 har i många avseenden inom ingenjörsvärlden präglats av det gynn
samma mottagande universitetsutredningens förslag t i l l utbyggnad av den 
högre tekniska utbildningen fått hos olika instanser. Inte heller för Svenska 
Teknologföreningen har detta förhållande kunnat passera omärkt. Tvärtom. 
Det ingriper i allra högsta grad i de planer på föreningens och dess delor
ganisationers utbyggnad som under 1960 varit föremål för så stort intresse 
inom föreningens ledning. Den utredning som den särskilt til lsatta organi
sationskommittén framlade i senare hälften av 1960 har i mycket påverkats 
just av den framtida ökningen av högskoleingenjörer. Men den har också ta
git hänsyn t i l l den fortsatta utvecklingen hän emot fristående förbund för 
de olika tekniska facken. 

De förhoppningar man hyste ännu 1958, att inom en mycket snar framtid 
ha fått organisationsbilden bakom STF:s stadgar av år 1954 förverkligad, har 
inte infriats. Det har i stället blivit en fördröjning i utvecklingen, som har 
fordrat nya initiativ och insatser för att uppnå de resultat man 1954 förut
satte. V id tillkomsten av stadgarna 1954 och dåvarande organisationsplan 
inrymdes ett antal övergångsbestämmelser med hänsyn just t i l l den om
vandlingsprocess, som låg framför föreningarna inom samhörigheten. Nume
ra kan man väl se fram mot slutet av denna övergångsperiod och organisa
tionskommitténs arbete har också inriktats på hur man v i l l tänka sig den 
framtida organisationen, sedan detta mellanstadium genomlupits. Det är 
anmärkningsvärt hur man därvid har stannat vid i stort sett den målsätt
ning, som den tidigare organisationskommittén, den som arbetade i början 
på 50-talet, hade gjort t i l l sin. Man talade då om en uppbyggnad där de en
skilda medlemmarna var anslutna t i l l primärorganisationer och hur dessa 
primärorganisationer i sin tur var sammanförda i två topporganisationer, 
en för den ideella verksamheten och en för den fackliga, intressebetonade 
verksamheten. Samma slutsats har dagens organisationskommitté kommit 
t i l l . Man förstärker den primärorganisatoriska uppbyggnaden och man b i 
behåller den dubbla topporganisationen. Det förutsattes att man får primär
organisationer som naturliga rekryteringsvägar från de inom de tekniska 
högskolorna existerande facken. 

Organisationer sådana som Svenska Ingenjörsföreningen för Ekonomi och 
Organisation (SIFEO) och Grafisk Teknik, som båda saknar motsvarigheter 
vid de tekniska högskolorna, förutsattes komma in på ett annat plan. De 
skola inlemmas såsom horisontella organisationer, som spänner över alla 
facken och medger en sammanslutning av alla de medlemmar i samhörighe
ten som har intresse för just dessa specifika uppgifter. Man utgår då ifrån 
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att dessa medlemmar i förslå hand är anslutna t i l l de primärorganisationer 
varom tidigare talats. 

Det är angeläget alt organisationsarbete! under del kommande ärel ful l
följes ined al l kraft så att föreningen kan ined samlade resurser ta nya och 
välbehövliga initiativ på det gemensamma intresseområde som bl. a. berör 
ingenjörernas ställning i samhället och möjligheterna att göra deras sam
fällda röst hörd i alla de sammanhang där tekniken spelar en sådan bety
dande roll . Det gynnsamma mottagande organisationskommitténs förslag 
fick redan under senare delen av år 1960 inger också de bästa förhoppningar 
om att kommitténs enhällighet skall kunna registreras även från förbund, 
föreningar och andra organisationer inom STK-samhörigheten, så att högsko
leingenjörskåren i snabb takt kan genomföra och stabilisera sin organisa
tionsform. Först därefter kan de olika krafterna samordnas för ett effektivt 
och kraftfullt uppträdande utåt och inom de egna leden. 

Tyvärr saknas inte problem som försvårar organisationsarbetet. I främsta 
rummet bör därvid nämnas lokalfrågorna. Trots att under 1960 en glädjande 
överenskommelse med Göteborgs Bank kunnat uppnås om övertagandet av 
ett 15-tal rum, så har dock de nu aktuella lokalbehoven därmed icke fått sin 
lösning. Ett av de största förbunden har sett sig nödsakat söka lokaler utan
för ingenjörshuset och någon möjlighet att, som så önskvärt vore, flytta 
över Teknisk Tidskrift t i l l den gemensamma byggnaden liksom tidskriften 
Klteknisk redaktion kan ännu inte skönjas. Dock måsle hälsas med tillfreds
ställelse att den utbyggnad av övriga delförbunds kanslier, som blivit nöd
vändig genom aktivitetsökningen och medlemskadrarnas tillväxt, kan t i l l 
fredsställas inom husets ram. Här har också den tekniska fortbildning, som 
STF under flera år nu så framgångsrikt drivit, kunnat beredas lämpligare 
och rymligare lokaler. Speciellt är det samarbetet med Tekniska Läroverkens 
Ingenjörsförbund (TLI), som under ett par år prövats, som nu givits fastare 
former och där de gynnsamma erfarenheterna gjort angelägel att T L I » ut
bildningspersonal får sina expeditionslokaler i anslutning t i l l STF:s egen 
kursverksamhet. Ett länge närt och t i l l sist oavvisbart krav från yrkes
inspektionen betr. restaurangens köksutrymmen har också kunnat i någon 
mån tillmötesgås. Så kan nu nya förrådsrum och en personalmatsal — om 
också i blygsamma former — inrymmas i de nu friställda lokalerna. På l i 
tet längre sikt skall det kanske också bl i möjligt alt något komplettera de 
nu alltför knapphändiga kommittéutrymmena. 

över hela den framtida lokalutvecklingen svävar dock alltjämt stadens 
expropriationshot. Ovissheten om vad staden avser att göra med fastigheten 
hoppas man få mera klarhet om under första hälften av 1961, då det fem-
åriga zonexpropriationshotet utgår vid halvårsskiftet. Om staden därvid 
övertar fastigheten och föreningen ev. får kvarbo som hyresgäst eller om 
expropriationshotet hell hävs är i nnu oklart. Huruvida ett nu sedan länge 
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vilande byggnadsförbud kan hävas i det sammanhanget är också ovisst även 
om de spådomar man nu hör knappast går i gynnsam riktning. Så diffus 
som bilden är bl i r det därför nödvändigt att tillsvidare utnyttja de friställ
da lokalerna i det skick i vi lka de befinner sig vid övertagandet eller med 
endast smärre ändringar. 

Det angelägna önskemålet om en ny större samlingslokal kan inte heller 
nu infrias. Förhoppningar om att finna en utanför ingenjörshuset belägen 
lokal har t. v. fått ställas åt sidan tills den från staden nödvändiga klarheten 
om ingenjörshusets framtid har lämnats. Lokalfrågorna förblir sålunda för 
en ännu oviss framtid ett bekymmer som påkallar uppmärksamhet. 

Grupper inom STF 

Verksamheten har som tidigare påpekats hämmats av den organisatoriska 
oklarheten. Totalt har grupperna 2.250 medlemmar registrerade. STF:s or
ganisationskommitté har i sitt utlåtande anfört följande: 

»Med den fortgående utvecklingen mot specialisering inom tekniken kan 
man räkna med ett stort och växande arbetsområde för sådana specialgrup
per och de torde även innebära en för medlemmarna önskvärd möjlighet t i l l 
utblick och kontakter utanför den egna primärorganisationens verksamhets
område. 

Organisationskommittén ställer sig därför mycket positiv t i l l gruppverk
samheten och finner det angeläget att denna arbetsform inom STF får er
forderligt stöd och även bl i r en fast institution, gärna konfirmerad i stad
garna.» 

Gruppen för Teknisk Utbildning 

Medlemsantalet i gruppen uppgick vid årsskiftet t i l l 740. 
Verksamheten har under året i stor utsträckning skett på den »inre fron

ten», där gruppen genom sin styrelse och särskilt utsedda representanter på
tagit sig mycket omfattande arbetsuppgifter. Detta har medfört alt samman
träden med hela gruppen ej kommit t i l l stånd så ofta. Två sammanträden 
har dock hållits. 

R e m i s s e r : 

1. »Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle. Riktlinjer och förslag 
till utbuggnad», 1955 års universitetsutrednings betänkande, del VI (SOU 
1959:45). Det omfattande arbetet med granskningen av detta betänkande 
och utarbetande av remissyttrande från STF skedde inom en stor kom
mitté med representanter för alla förbund, föreningar och grupper inom 
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STF"-samhörigheten. Från »Teknisk Utbildning» medverkade ordföranden, 
såsom av STF:s styrelse utsedd ordförande i den stora STF-kommittén. 

2. »Undervisningen i statistik vid Stockholms högskola*. 
Kort yttrande över från högskolan översända organisationsplaner. 

3. »Undervisningen i franska och spanska vid läroverken». 
Kort yttrande över en från Kungl. Skolöverstyrelsen översänd skrivelse 
t i l l Kungl. Maj :t från Association des Uomanistes Scandinaves. 

4. »Inrättande av material- och laboratorieteknisk linje vid de tekniska lä

roverken». 
Kort yttrande över t i l l KÖY från Svenska Metallografförbundet och Jern-
kontoret inkomna skrivelser. (KÖY = Kungl. Överstyrelsen för Yrkesut
bildning). 

L e k t o r s k o m p e t e n s 

Sakkunnigbedömningen av den praktisk-tekniska verksamhet som lekto
rer vid högre tekniska läroverk önskar åberopa för placering i högre löne
grad har fortsatt under året. Detta krävande granskningsarbete har av ex
perterna icke kunnat utföras utan att ekonomisk ersättning beretts dem. 
Dessa kostnader har nu övertagits av STF, som dock i sin tur genom KÖY 
begärt ersättning hos statsmakterna. Beslut i frågan avvaktas. 

S k u g g k o m m i t t é t i l l U n i v e r s i t e t s u t r e d n i n g e n 

U:s styrelse har med sig adjungerat några personer och bildat en skugg-
kommitté, som nu bearbetar en del av de områden som är föremål för ut
redning inom universitetsutredningen. 

Gruppen för Atomteknik 

Med år 1960 ingick gruppen för Atomteknik i sitt andra verksamhetsår. 
Antalet registrerade medlemmar i gruppen uppgår f. n. t i l l 325. I avvaktan 
på tillkomsten av gemensamma stadgar för de s. k. specialgrupperna inom 
STF-samhörigheten har gruppen under året arbetat utan någon formell ar
betsordning. Gruppens verksamhet har i likhet med föregående år letts av 
en gruppstyrelse med utformning och representation från olika STF-avdel-
ningar såsom tidigare. Verksamheten har närmast inriktats på anordnandet 
av föredragsaftnar. 

Under året har en alternativ gruppbenämning diskuterats, nämligen grup
pen för kärnteknik, som av flera ansetts mera adekvat och i överensstäm
melse med T.NC:s rekommendationer. 
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Gruppen Svenska Föreningen för Medicinsk Fysik och Teknik 

Medlemsantal 165. 
Det ämnesområde som företrädes av gruppen är idag av stor betydelse för 

vårt land. Gruppens tillkomst och existens inom Svenska Teknologförening-
ens ram kan ledas til lbaka t i l l det gemensamma årsmöte som STF och 
Svenska Läkaresällskapet avhöll 1951 under mottot: Medicin och Teknik. 

Gruppens verksamhetsområde befinner sig i en snabb utveckling och åt
skill iga företeelser inom detta fält, som til lkommit under gruppens tillvaro, 
kan i ej ringa omfattning ses som resultat av gruppens aktivitet. För när
varande pågår en diskussion om utbildningsformerna för medicinska tekni
ker med arbetsuppgifter på skilda plan från forskning t i l l rutinmässigt hand-
havande av medicinsk apparatur och instrumentering. Med al l säkerhet torde 
åtminstone vissa delar av denna medicinsk-tekniska utbildning på universi
tetsplanet komma att försiggå vid de tekniska högskolorna. Oberoende av 
vilken utbildningsgång man i detalj kommer att stanna inför, torde dock i 
en nära framtid här komma att växa fram en ingenjörstyp ined hemorts
rätt inom Svenska Teknologföreningeiis ideella verksamhet. 

Gruppen har under året hållit fem sammanträden, därav två i samband 
ined läkarnas Riksstämma i Stockholm. 

Gruppen för Data- och Beräkningsmaskiner 

Medlemsantal 360. 
Den interimsstyrelse som våren 1958 utsågs av SFK:s styrelse fungerar 

alltjämt. Dess arbete har huvudsakligen bedrivits av de enskilda medlem
marna i samarbete med funktionärer inom STF:s primärorganisationer och 
andra organ. Föredragskvällar inom gruppens område har därigenom kun
nat ordnas inom ramen för flera facks ordinarie föredragsverksamhet. Grup
pen har också medverkat vid tillkomsten och uppbyggnaden av en hel kurs
serie i pulsteknik. Denna skall avslutas med en kurs i digitalteknik under 
vårterminen 1961. 

Gruppen har yttrat sig över ett nomenklaturförslag från Skandinaviska 
Analogi Maskin Sällskapet (SAMS). 

Gruppen för Regleringsteknik 

Gruppens medlemsantal var vid årets slut 660. 
Två av tekniska forskningsrådets stipendiater har med gruppen som med

arrangör hållit föredrag om sina studier i regleringsteknik i USA. I övrigt 
har året regleringstekniskt sett präglats av dels International Federation of 
Automatic Control's (IFAC) kongress i Moskva 27 juni t i l l 7 ju l i , dels den 
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i IVA :s och STF:s avd. Tekniska Fysikers Förenings regi anordnade I & M-
konferensen (Instruments and Measureinents Conférence) i Stockholm 13 
t i l l 16 september. Kongressen i Moskva besöktes av ett 10-tal av gruppens 
medlemmar. Gruppens ordförande presiderade under en arbetsdag vid en 
sektion och en av medlemmarna bidrog med ett föredrag. 

I samband med denna kongress kunde gruppen också glädja sig åt besök 
och gästföreläsningar av utländska regleringstekniker på genomresa i Sve
rige. I & M-konferensen hade en sektion för Automatic Process Control med 
24 föredrag, varav 4 av svenska deltagare. 

Gruppen för Livsmedelsteknik 
T i l l sin utbyggnad har denna grupp t. v. stannat vid kommittéformen samt 

vänder sig i sin verksamhet t i l l olika intressenter inom och utom STF. Un
der året hölls sålunda på gruppens initiativ och under dess ledning ett »Sym
posium om plasters användning i livsmedelsindustrin» med inledningsanfö
rande av STF:s ordförande. 

Kontakt med utlandet 
Det redan föregående år påpekade förhållandet att inan såväl inom forsk

ning som tillämpning alltmer börjar att träffas i speciella internationella 
organisationer med ganska begränsade intresseområden har accentuerats. Vid 
sidan härav har dock de allmännare ingenjörsföreningskontakterna utvid
gats och tycks även i fortsättningen komma att spela en rol l vid sidan av 
det rent tekniskt fackligt specialiserade utbytet. Liksom förut har Svenska 
Teknologföreningen sitt huvudsakliga internationella samarbete knutet t i l l : 
för Norden den Nordiska Samarbetskommittén; för den västorienterade värl
den: Conférence of Representatives from the Engineering Societies of Western 
Europe and the United States of America (EUSEC) samt t i l l den mera kon-
tinental-europeiskt orienterade sammanslutningen Fédération Européenne 
des Associations Nationales des Ingénieurs (F'EANI). 

I det internationella tekniska samarbetet deltar STF' genom sin verkstäl
lande direktör såsom ordförande i dess svenska sektion Svenska Industrins 
Praktiknämnd (SIP) i The International Association for the Exchange of 
Students for Technical Expérience (IAESTE). Utbytet omfattar ett 25-tal na
tioner och för sommaren 1961 har placerats på praktikplatser närmare 7.000 
studerande vid tekniska utbildningsanstalter i de deltagande länderna. Sve
rige mottager härvid närmare 900 utländska studeranden samtidigt som ge
nom IAESTE närmare 450 svenska placeras i utlandet. 

Ett internationellt samarbetsområde som fått en allt större betydelse är 
den tekniska hjälpen t i l l utvecklingsländerna. STF:s verkställande direktör 
har alltsedan begynnelsen varit ledamot i denna verksamhets expertorgan. 
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De insatser som inom ramen för denna FN-aktivitet påvilar Sverige har 
successivt breddats. Genom vidgade statliga anslag har den ekonomiska ra
men mångdubblats och därmed också möjligheterna för insättande av svenska 
tekniker och experter av olika slag. De erfarenheter detta utbyte senaste åren 
givit har bl . a. pekat på betydelsen av större samlade framförallt tekniska 
insatser. Man har kunnat konstatera att de enstaka och mera isolerat upp
trädande experterna knappast nått de resultat man väntat sig. Deras insatser 
må ha varit värdefulla och omfattande men utan tillräcklig kunnig personal 
på platsen för att fortsätta arbetet har snart vågorna slagit samman över 
insatserna. Det är alltmer tydligt att ett utpräglat lagarbete i fortsättningen 
måste b l i den väsentligaste hjälpforinen. Här inom Norden ifrågasattes ock
så om man inte med ett gemensamt nordiskt uppträdande når en större slag
kraft. Utöver denna verksamhet som i allt väsentligt drivs på platsen, dvs. 
i utvecklingsländerna, har vi att räkna med hittagandet t i l l Sverige utav 
stipendiater för utbildning. Även här ger erfarenheterna vid handen att man 
måste gå fram med största försiktighet. Det bl i r alltmer påtagligt att miljö
skillnaden, de främmande förutsättningarna och andra omständigheter gör 
det svårt för stipendiaterna vid återkomsten t i l l sitt land rätt utnyttja den 
lärdom och de erfarenheter de vunnit här i landet. Al l t tyder på att även 
denna stipendiatinsats eller utbildningsverksamhet bör förläggas antingen 
t i l l utvecklingsländerna själva eller t i l l andra länder med rätt likartade lev
nadsförhållanden och förutsättningar i övrigt. Endast så kan arbetet b l i 
fruktbringande. De svenska insatserna måste alltså alltmer koncentreras på 
andra platser än i Sverige. Detta ställer också krav på att svenska ingenjö
rer i större omfattning dels såsom lärare, dels såsom föregångsmän, dels så
som experter b l i r tillgängliga utanför Sveriges gränser. Dessa betydelsefulla 
problem får ses mot bakgrunden av den påtagliga teknikerbristen i Sverige. 

Insatserna i utvecklingsländerna måste dock i så mycket prioriteras och 
vägar måste finnas för en vidgad svensk insats även om detta innebär vissa 
uppoffringar på den svenska ingenjörshemmamarknaden. Svenska industrins 
medverkan härvidlag är väsentlig och bör kunna påräknas, om arbetet på 
utsändandet av experter kan kombineras med de svenska strävandena t i l l 
vidgad export t i l l utvecklingsländerna. Även ur andra synpunkter är det vä
sentligt att industrin positivt deltar i arbetet för stärkandet av de svenska 
insatserna. 

Kommittéer 
STF:s taxekommitté har fortsatt sitt arbete med omarbetandet av »All

männa arvodesnormer för rådgivande ingenjörs- och arkitektverksamhet». 
De nya ATP- och ITP-systemen har infört nya komponenter i arvodesberäk
ningarna. Det har inte varit möjligt att ännu beräkna dessa kostnader med 
tillräcklig noggrannhet. Kommittén har därför uppskjutit sin slutliga revi-
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sion av normerna tills erfarenhet vunnits. 1 avvaktan på att beräkningsgrun
derna klarnar har STF medgivit att Sveriges Konsulterande Ingenjörers För
ening (SKIF) parallellt med STF:s normer försöksvis tillämpar ett annat 
hcräkningssätt. Härigenom vinnes ökad erfarenhet innan ett slutligt ställ
ningstagande t i l l normernas omarbetning på nytt bl ir aktuellt. 

De nu gällande normerna för Värme, Ventilation och Sanitet, VVS-nor-
inerna, har också varit i behov av överarbetning. Även här avvaktas klarhet 
om de allmänna normerna, varför STF medgivit ett provisoriskt kostnads
pålägg att gälla tills vidare. 

STF:s kontraktskommitté: T i l l kommittén har under 1960, liksom under 
föregående år framställts ett antal underhandsförfrågningar, v i lka icke be
rört princip- eller tolkningsfrågor av sådan art, att arbetsutskottet eller kom
mittén som sådan behövt särskilt taga ställning. Förfrågningarna har således 
under hand kunnat besvaras av kommitténs sekreterare. 

På initiativ av kommitténs arbetsutskott sammanträdde kommitténs le
damöter den 24 oktober 1960 för att taga ställning t i l l en eventuell översyn 
av Allmänna Bestämmelser och kontraktsformulärcn och andra därmed sam
manhängande spörsmål. Kommittén beslöt därvid att uppdraga åt arbetsut
skottet att inhämta synpunkter rörande omfattningen av en översyn och att 
därefter förelägga kommittén en plan för översynen. Kommittén uppdrog v i 
dare åt arbetsutskottet att vidtaga erforderliga åtgärder för att söka åstad
komma en samordning av formulären för sidoordnade arbeten med AB. Slut
ligen uppdrog kommittén åt arbetsutskottet att utforma mall för program-
och kontraktshandlingar samt att bearbeta besiktnings- och garantifrågor. 

Under 1960 har skett en komplettering och utökning av den ursprungliga 
kontraktskommittén. 

Matrikelkommittén har uppdragit åt SVB:s förlag att färdigställa STF:s 
i samband med 100-årsjubileet utkommande matrikel. Denna bl i r en sam
manställning fackvis av alla landets nu levande c iv i l - och bergsingenjörer 
samt från de tekniska högskolorna utexaminerade arkitekter. Den upptar 
också samtliga övriga, som nu är ledamöter i STF. Insamlandet av erforder
liga uppgifter har avslutats under 1960 samtidigt som den lämpligaste for
men för presentationen av materialet fastställts och den typografiska ut
styrseln bestämts. Matrikeln beräknas utkomma i april 1961. 

Jubileumskommittén, som tillsattes 1959, har utbyggt sin verksamhet och 
under 1960 förberett programmet för STF:s 100-årsjubileum och det i an
slutning därtill planerade 6:te Nordiska Ingenjörsmötet nim 6. Jubileet hål
les den 7 juni 1961, nim 6 den 8 och 9 juni , allt i Stockholm. Facksamman-
slutningarna har den viktigaste programmatiska uppgiften och det ankom
mer på dem om detta sällsynta PB-tillfälle skall få den tekniska högklassig
het, som borde kunna påräknas från landets högskoleteknikers ledande Ingen-
jörssammanslutningar. 
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STF':s kommitté för principfrågor vid fastighetsvärdering har under året 
fortsatt sitt arbete på att finna lämpliga arbetsformer för sin verksamhet. 
Det intresse för hithörande frågor, som vunnits från olika håll inom och 
utom teknologföreningskretsar, gör det särskilt angeläget att förankringen 
t i l l STF bl i r smidig och medger en tillfredsställande rekrytering bland alla 
dem som sysslar med fastighetsvärderingsfrågor. 

Normkommittén för vatten och avlopp har under året fortsatt att insamla 
erfarenheter inför en ev. revision av normerna och har besvarat frågor rö
rande tillämpningen av normerna. Ett speciellt avsnitt utgör de s. k. sponl-
normerna, på vilkas utformning kommittén nedlagt ett betydande arbete, 
ehuru det ännu ej kunnat avslutas. 

Organisationskommittén har framlagt sitt slutbetänkande i november 1960. 
Detta betänkande har redovisats för den STF:s stämma, som hölls i slutet 
av november och fick redan där ett gynnsamt mottagande. Ett forcerat re
missförfarande kan göra det möjligt för STF och de anslutna organisationer
na att redan i början av 1961 taga ställning t i l l principerna i förslaget. Kom
mitténs rekommendationer är enhälliga. Många åtgärder och initiativ har i 
avvaktan på detta utlåtande under året tillbakahållits. För det fortsatta 
progressiva arbetet inom STF är det väsentligt att snabba beslut i organi
sationsfrågan nu kan fattas. 

Kommittén »Reklam för ingenjörsgrket» och -»PR-kommittén» har gemen
samt fört ut filmen »Morgondagens män» t i l l den skolungdom för vilken 
den var avsedd. Upplysningen fick ett gynnsamt mottagande såväl hos skol
ungdomen som hos de lokala tekniska föreningar som bistått STF'. Skolor 
och skolmyndigheter har också gett bevis på sitt intresse och goda erfaren
heter har kunnat samlas ur de rapporter som från fältet inkommit t i l l STF. 
För våren 1961 har sålunda en förnyad kampanj kunnat uppläggas i sam
verkan med intresserade parter ute i landet. Förutsättningar finnes därför 
för ett gott utbyte av denna upplysningsverksamhet. 

Representation 
STF har under året varit kontinuerligt representerad i följande samman

hang 
i Sverige: Tekniska Museets styrelse 

Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut 
Sveriges Standardiseringskommission 
Svenska Industrins Praktiknämnd 
SIN = Svenska Ingenjörsföreningars Nämnd 
Samarbetsnämnden STF—TLI (= Tekniska Läroverkens Ingen
jörsförbund) 
Svenska Uppfinnarekontoret 
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Svenska Centralkommittén för internationella ingenjörskon
gresser 
Svenska Nationalkommittén för Kemi 
Svenska Nationalkommittén för Mekanik 
Nämnden för internationella expert- och stipenclieärenden 

i utlandet: EUSEC = Conference of Representatives of Engineering Societies 
of Western Europe and the United States of America 

EUSEC Education and Training of Engineers 
EUSEC Advisory Committee 
FEANI = Federation Européenne des Associations Nationales 

des Ingénieurs 
1FAC = International Federation of Atomic Control 
De nordiska ingenjörsföreningarnas samarbetskommitté 
Nordiska Vägtekniska Förbundet 

Möten 
STF:s årsmöte i april knöts kring ämnet »Ventilation — va dr ing av ett 

olöst problem». Otvivelaktigt berördes härvid centrala frågeställningar som 
ingriper på många områden inte bara inom industrin utan också i vårt boen
de och på våra arbetsplatser. De tekniskt goda lösningarna har i många sam
manhang av ekonomiska och andra skäl icke kunnat appliceras. Förståelsen, 
framgick det, för hithörande problems betydelse för vår levnadsstandard är 
ännu föga utbredd och de tekniska hjälpmedel som finnes får ej al lt id sin 
rätta användning. STF uppvaktade vederbörande statsråd i ärendet med hem
ställan om åtgärder för fortsatt och helst vidgad utbildning inom detta om
råde på de båda tekniska högskolorna. 

STF hade på initiativ av Tekniska Förbundet i Borås förlagt sitt höstmöte 
t i l l Borås och textilindustrierna därstädes. Instruktivt och gästfritt delgavs 
mötesdeltagarna problemställningarna inom denna bransch. Textilindustrin, 
framgick det, har ingalunda resignerat inför de mångåriga svårigheter den 
haft att kämpa mot. Med friska grepp och imponerande ekonomiska insatser 
rustar textilindustrin för framtiden och erbjuder inte minst härigenom ing
enjörerna ett intressant och stimulerande arbetsfält. 

STF höll extra stämma i slutet av november, då Organisationskommittén 
bereddes tillfälle presentera sitt slutbetänkande. 

Fortbildningsverksamheten 
Under 1960 har hållits 38 kurser pä sammanlagt 889 timmar med totalt 

3.453 deltagare. Omsättningen närmar sig 3/4 mil j . Av årets 889 kurstimmar 
har 524 eller 59 % varit förlagda på andra platser än Stockholm. Av de 38 
kurserna har 16 arrangerats i samarbete med TLI inom ramen för gällande 
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avtal mellan de båda föreningarna. En kurs har arrangerats i samarbete ined 
Svenska Civilekonoinföreningen och en i samarbete med Sundsvalls Tekniska 
Förening och Svenska Byggnadsingenjörers Riksförbund i Sundsvall. Sam
arbetet med de tekniska föreningarna ute i landet har under året utbyggts 
och de har knutits fastare t i l l kursverksamheten. Samarbetet med STF:s 
nordiska systerföreningar har fortsatt och givit värdefulla resultat. Liksom 
föregående år har en vakans på en kursledarpost under en del av hösten 
1960 minskat det planerade antalet kurser och detta har haft en ogynnsam 
inverkan på verksamhetens ekonomi. I samband därmed kan det konstateras 
den känslighet organisationen har för sådana rubbningar i ledningen. Det 
är en förhoppning att den nu genomförda utbyggnaden och samarbetet med 
TLI, som breddar toppen i kursledningen, skall göra sådana tillfälliga per
sonbortfall mindre allvarliga för kursverksamhetens jämna produktion. 

Teknisk Tidskrift 
Teknisk Tidskrift utkom under året med 48 häften i en medelupplaga av 

14.300 tryckta exemplar. STF:s medlemsupplaga har ökat t i l l 10.321. Total
omfånget av tidskriften var 3.365 s. varav 1.348 s. redaktionell text. Antalet 
uppsatser har varit 171, varav i allmänna ämnen 19, elektroteknik 21, me
kanik 30, skepps-, b i l - och flygteknik 26, lantmäteri 4, väg- och vattenbygg
nad 20, bergsvetenskap 12, kemi 8 och teknisk fysik 31. Tre specialhäften 
har utkommit, h. 5 Transistorer och Transistortillämpningar, h. 18 Oför
störande Materialprovning samt h. 48 Stenungsunds Kraftstation. Under året 
har även införts 676 referatnotiser fördelade på: allmänna 71, andras erfa
renheter 205, nya material 86, nya metoder 239, nya produkter 57 och ny
byggen 118. Antalet publicerade recensioner, 524, innebär ett nytt rekord. 

Publikationsverksamheten i övrigt 
I sedvanlig ordning har under året ett stort antal kompendier utgivits i 

anslutning t i l l kursverksamheten. Broschyren »Matematik — Ditt yrke» har 
utkommit som ett komplement t i l l sti l l f i lmen »Morgondagens män» och ut
delas t i l l skolungdomen i samband med att filmen visas. 

Även under 1960 har STF samarbetat med SER i utgivandet av tidskriften 
»Elteknik». 

Ekonomi 
STF-»koncernen» omfattar STF och dess olika verksamheter såsom för

lagsverksamheten med Teknisk Tidskrift, fortbildningen, klubb- och restau
rangrörelserna, fond- och fastighetsförvaltningarna m. m. Personalstyrkan 
är tämligen oförändrad, omkr. 50 fast anställda, men omslutningen har sti
git t i l l nära 4 miljoner. Personalkostnaderna överstiger 1 miljon. 
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