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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 2021
SwedCOLD-YEF
Två nätverksträffar har genomförts under 2021, en på våren och en på hösten. På
grund av coronarestriktionerna blev vårträffen en digital träff via Teams. Den hölls 19
april, kvällen innan SwedCOLD:s temadag. Gustav Skans och Daniel Sjöberg (Sweco)
höll presentationer om hur det är att jobba på site utomlands, och Rikard Hellgren och
Patrik Bennerstedt (WSP) höll presentationer om aktuella Energiforskprojekt. Ca 20
personer deltog.
Höstens nätverksträff hölls den 10 november, fysiskt på plats hos Sweco i Stockholm.
Det gick även att delta via Teams. Anledningen till att träffen inte hölls i anslutning till
SwedCOLD:s temadag den 19 oktober var att vi ville ordna en fysisk träff efter att
medlemsföretagen lättat sina egna coronarestriktioner. Temat var ICOLD:s tekniska
kommittéarbete och fyra inbjudna kommittéledamöter (Andreas Halvarsson, Anna
Engström Meyer, Manouchehr Hassanzadeh, Ingvar Ekström) deltog i ett panelsamtal
om hur ICOLD:s kommittéer fungerar, vad en kommittéledamot gör och hur man kan
engagera sig i ICOLD. Kvällen avslutades med mat och mingel. Ca 25 personer deltog
på plats och ca 7 personer på Teams.
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En styrgrupp för SwedCOLD-YEF rekryterades under året, bestående av Maja
Rylander (Sweco), Martin Gard (AFRY), Francisco Rios Bayona (KTH) och Astrid
Jansson (WSP). Astrid Jansson har nu lämnat branschen och lämnar därmed även
YEF och styrgruppen. Maja är vice ordförande för YEF. Styrgruppen hjälpte mig att
ordna höstträffen och har varit ett otroligt bra stöd och bollplank.
Antalet medlemmar i YEF är i dagsläget 140.
ICOLD-YEF
Ingen ICOLD-konferens blev av under 2021 då kongressen i Marseille sköts upp till
2022 på grund av pandemin.
SwedCOLD:s omkostnadsbidrag utlystes för ansökan under vintern och våren men
eftersom kongressen sköts upp så beslutades att även skjuta på ansökan för
omkostnadsbidraget tills det är mer säkert att mötet blir av.
Även årsmötet i Göteborg som skulle varit 2022 flyttades till 2023 som en följd av
Marseille-kongressens ändrade datum. Jag har under 2021 deltagit i
organisationskommittén för ICOLD 2023 i Göteborg, som representant för YEF.

Kommande aktiviteter 2022
En lärdom från 2021 är att digitala möten, även om det inte ersätter fysiska träffar, kan
vara ett bra komplement. En positiv effekt är att medlemmar som inte har möjlighet att
resa till Stockholm kan delta.
Under 2022 planeras två fysiska nätverksträffar i anslutning till SwedCOLD:s temadag
(4 april och 17 oktober). Om möjligt utförs dessa som hybridmöten med möjlighet att
lyssna på presentationer även på distans.
Utöver dessa två nätverksträffar ser jag en möjlighet att hålla ytterligare digitala träffar
där t.ex. YEF-medlemmar eller SwedCOLD:s medlemsföretag kan presentera aktuella
projekt, forskning eller andra dammsäkerhetsrelaterade frågor i syfte att sprida
kunskap och inspiration i nätverket.
Under 2022 planeras ICOLD:s årsmöte i Marseille, Frankrike.
Gabriella Molinder
Stockholm, 29 november 2021
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