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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, valda på två- eller treårsperioder.
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 YEF:s målgrupp) tills en fyller 40 år. Som
ordförande för ett nationellt YEF-nätverk 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.

Lägesrapport 2020
SwedCOLD-YEF
Jag tog över som YEF-ordförande efter Caroline Lundberg i januari 2020 och började
då planera inför vårens nätverksträff, som skulle vara en mer informell träff med
middag och mingel. Dessvärre bröt coronapandemin ut i februari-mars och vårens
nätverksträff fick ställas in i samband med att vårens SwedCOLD-temadag blev
inställd. Då SwedCOLD-temadagen under hösten genomfördes på distans, och
smittspridningen i Stockholm fortfarande pågick, såg jag det inte som rimligt att
genomföra en fysisk nätverksträff heller under hösten 2020.
Jag hoppas att kunna genomföra någon typ av digital medlemsträff (över Microsoft
Teams) i december 2020, antingen med en presentation av Svenska Kraftnät eller en
ren social träff med frågesport eller liknande. Med facit i hand borde jag ha varit
snabbare på att komma på en lösning för att genomföra en digital träff.
Antalet medlemmar i YEF är i dagsläget 152 personer.
ICOLD-YEF
Eftersom ICOLD-konferensen i New Delhi blev inställd på grund av coronapandemin
blev även ICOLD-YEF:s årsmöte som skulle hållits under konferensen inställt. ICOLDSida 1 av 2
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konferensen i New Delhi har blivit framskjuten till 2023, men vissa delar av konferensen
(General Assembly och Symposium) kommer att genomföras digitalt. Jag har ställt
frågan till ICOLD-YEF:s styrelse om YEF-årsmötet kommer att genomföras digitalt
men har ej fått svar.
ICOLD-YEF:s styrelse består i dagsläget av följande personer:
•
•
•
•
•
•
•

Elias Baptista (ordförande, Mozambique)
Giulia Buffi (Italien)
Tim Ivanov (Ryssland)
Leila Ouahit (Kanada)
Amanda Sutter (USA)
Mateja Klun (Slovenien)
Florent Bacchus (Frankrike)

Två öppna platser i styrelsen (för att ersätta de två personer vars mandatperioder slutar
2020, Amanda Sutter och Leila Ouahit) skulle ha fyllts under 2020.
YEF-medlemmen Adéle Wallin fick SwedCOLD:s omkostnadsbidrag för deltagande
vid konferensen i New Delhi 2020.
ICOLD 2022 Göteborg
Jag har under året anslutit mig till organisationskommittén för ICOLD:s årsmöte 2022
i Göteborg. Jag har deltagit i organisationskommitténs möten och har även påbörjat
planeringen av ICOLD-YEF:s årsmöte vid konferensen samt den sociala aktiviteten för
unga ingenjörer som ingår i konferensens program.

Kommande aktiviteter 2021
Då regeringens krisamordnare i dagarna har uppmanat folk att ställa in sig på att
pandemin kommer att pågå även under hela 2021 påverkar det givetvis även
möjligheterna för nätverksträffar med YEF. Jag hoppas naturligtvis att kunna
genomföra två fysiska nätverksträffar under året (i anslutning till vårens och höstens
SwedCOLD-temadag), men ställer in mig på att åtminstone vårens träff sannolikt
kommer att behöva genomföras digitalt.
Då flera avhopp i SwedCOLD-YEF:s styrgrupp skett under 2019–2020 planerar jag att
försöka fylla styrgruppen under början av 2021.
Under 2021 planeras ICOLD:s årsmöte i Marseille, Frankrike.
Gabriella Molinder
Stockholm, 30 november 2020
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