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Årsrapport 2019 för ICOLDs tekniska kommitté ZX2 

Namn på kommitté Young Engineers Forum (YEF) 

Förordnandeperiod -  

Kommitténs ordförande Elias Baptiste, Mocambique 

Svensk delegat (rapportförfattare) Caroline Lundberg  

Kommitténs uppdrag 

Den ursprungliga visionen för YEF utvecklades på ICOLD-kongressen i Brasilia år 
2009 och det första YEF-mötet ägde rum i Luzern år 2011. Sedan dess har YEF-möten 
ägt rum vid varje ICOLD-möte. YEF har en styrgrupp som ska bestå av sju 
medlemmar. Kommitténs huvudmål är att skapa ett nätverk för att stimulera 
deltagande och engagemang hos yngre ingenjörer inom ICOLD, detta för att 
säkerställa långsiktighet och kunskapsöverföring i organisationen. YEF ska också vara 
ett forum för yngre ingenjörer att skapa kontakter med varandra och möjliggöra 
erfarenhetsutbyte. Inom ICOLD betraktas en som ung (tillhörande YEFs målgrupp) tills 
en fyller 40 år. Som ordförande för SwedCOLD-YEF utgörs arbetsuppgifterna av att 
inspirera de yngre ingenjörerna att bli aktiva i så väl det nationella som det 
internationella nätverket för att på så vis uppnå ovanstående mål.  

Aktuell verksamhet i kommittén 

Elias Baptista har tagit över ordförandeposten efter Priska Hiller från Norge. Efter det 
val som ägde rum under ICOLD:s årsmöte i Ottawa i juni består nu styrgruppen av: 

• Elias Baptista, Mocambique  

• Amanda Sutter, USA  

• Mateja Klun, Slovenien 

• Florent Bacchus, Frankrike 

• Leila Quahit, Kanada  

• Giulia Buffi, Italien 

• Tim Ivanov, Ryssland  

Undertecknad har varit föräldraledig under det gångna året och medverkade därför inte 
på årsmötet, men har följt rapporteringen som framförallt sker via gruppen YEF-ICOLD 
(Young Engineers Forum) på LinkedIn och via mail. Fokus för kommande år är:  

• Planera inför nästa YEF-möte på ICOLD:s årsmöte i New Delhi 2020 

• Fortsätta med YEF awards (priser till unga ingenjörer för deras bidrag under 
ICOLD:s årsmöten/kongresser) 

• Marknadsföra YEF till de nationella kommittéerna  

• Upprätthålla goda relationer med ICOLD Board 

• Marknadsföra deltagande av unga ingenjörer i de tekniska kommittéerna  

• Utöka aktivitet på LinkedIn 



 2019-11-25 
 

 

 

Sida 2 av 2 
 

• Fortsätta med online-möten (styrgruppen testade konceptet i år och bjöd även 
in alla i nätverket till ett möte för att testa om det var ett bra forum för kontakt). 

Svensk medverkan i kommittén 

Som ordförande för SwedCOLD-YEF är en stor del av arbetsuppgifterna kopplade till 
det nationella nätverket. Antalet medlemmar i YEF-Sverige är i dagsläget ca 160 
personer. En styrgrupp bestående av ordförande, Maja Rylander (WSP), Sophia 
Sjödin (Norconsult) och Francisco Ríos Bayona (KTH) fungerar som bollplank och 
förlängd arm ut till medlemmarna. Under det gångna året har undertecknad:  

• Planerat YEF-aktiviteter:  
o AW 8 april – middag och trevlig samvaro på restaurang i Stockholm. Ett 

tiotal personer närvarade på träffen.  
o YEF-träff hos ÅF 21 oktober – kvällen inleddes med ett presentations-

pass. Maja Lundbäck från Svenska kraftnät höll ett väldigt intressant 
föredrag om risker och riskhantering inom kraftförsörjning. ÅF bjöd 
förutom intressanta presentationer av Johan Berglin, Marie Westberg 
Wilde och Dan Eklund även på ett kul vattenkraftsquiz och en god 
middag. Ca 30 personer närvarade på träffen.  

• Administrerat ansökningar till SwedCOLD:s omkostnadsbidrag för deltagande 
vid ICOLDs årsmöte i Ottawa (2019) respektive i New Delhi (2020). Jenny 
Bramsäter fick bidraget för 2019 och inom kort aviseras vem som får bidraget 
för 2020. Valet görs av en jury bestående av Maria Bartsch och Per Elvnejd.  

• Administrerat ansökningar till posten som ordförande för SwedCOLD-YEF samt 
utfört en överlämning till den nya ordföranden.  

• Deltagit i möten med SwedCOLD-YEF:s styrgrupp och SwedCOLDs exekutiv-
kommitté.  

• Hållit medlemslistan ajour.   

Undertecknad avslutar nu sin mandatperiod som ordförande för SwedCOLD-YEF. 
Från och med januari 2020 är Gabriella Molinder ny ordförande.  

Nya Terms of Reference (ToR) inkl. planering framåt 

ToR ej applicerbart för YEF.  

 

Caroline Lundberg 
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