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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. ICOLD-YEF har en styrelse 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 2022
SwedCOLD-YEF
En nätverksträff på våren har genomförts under 2022, och en nätverksträff på hösten
ska genomföras i slutet av november.
Vårträffen hölls hos WSP i Stockholm den 4 april, kvällen innan SwedCOLD:s
temadag. Presentationer på temat ”Nationella planen för vattenkraft” hölls av Joakim
Thanke Wiberg (Vattenkraftens miljöfond), Pontus Norrlander (WSP), Kerstin Lisspers
och Per Lundström (AFRY). En presentation om nya globala standarden för
gruvdammar hölls av Hans Häggström (Boliden). 18 personer var anmälda att delta på
plats men på grund av sjukdom och annat lämnade 8 personer sent återbud. 12
personer deltog på Teams.
En rent social höstträff ska hållas i Stockholm den 24 november.
Styrgruppen för SwedCOLD-YEF bestod i början av året av Maja Rylander (Sweco),
Martin Gard (AFRY) och Francisco Rios Bayona (KTH). Under 2022 har Maja och
Francisco lämnat styrgruppen och ersatts av Leonard Sandström (Sweco) och Suihan
Zhang (KTH).
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Styrgruppen har hjälpt till att ordna nätverksträffarna och har även haft bredare
diskussioner och brainstorming kring hur man kan öka intresset för YEF i branschen,
samt öka intresset för vattenkraft och dammsäkerhet hos studenter och
nyexaminerade.
En enkät skickades ut till hela YEF i oktober, med frågor om bl.a. vad medlemmarna
vill se mer och mindre av, vilken typ av träffar de föredrar och vad som skulle öka
sannolikheten att de kom på en träff. Av ca 140 tillfrågade svarade 20 personer.
Resultaten av enkäten visade att en majoritet av de svarande vill ha nätverksträffar
med presentationer, erfarenhetsutbyte och övrigt tekniskt innehåll. Lång
framförhållning i inbjudan till träffar efterfrågades.
Antalet medlemmar i YEF är i dagsläget 142.
ICOLD-YEF
Kongressen i Marseille som skulle ha varit 2021 kunde genomföras under våren 2022.
Två personer fick omkostnadsbidrag för att delta vid kongressen, Hedwig Haas och
Leonard Sandström (Sweco). Utöver de vanliga YEF-aktiviteterna under årsmötet,
YEF-möte och social aktivitet, ordnades även en technical tour till Malpasset speciellt
för unga, som var mycket uppskattad.
Vid YEF-mötet i Marseille blev jag invald i ICOLD-YEF:s styrelse (2022–2025). Mateja
Klun (Slovenien) valdes som ny ordförande för ICOLD-YEF efter Elias Baptista
(Mozambique). Styrelsen består nu av Mateja Klun (Slovenien), Giulia Buffi (Italien),
Florent Bacchus (Frankrike), Tim Ivanov (Ryssland), Gabriella Molinder (Sverige), Amit
Gautam (Indien, också vald i Marseille) och Wilberforce Manirakiza (Uganda, också
vald i Marseille). Styrelsen har haft ett digitalt möte i juli, och kommer ha nästa möte i
slutet av november.
Jag har under 2022 deltagit i organisationskommittén för ICOLD 2023 i Göteborg, som
representant för YEF med planering av YEF-aktiviteter under årsmötet.

Kommande aktiviteter 2022
Under 2023 planeras två fysiska nätverksträffar. Det kommer inte att vara en
SwedCOLD-temadag på våren men en YEF-träff planeras ändå att hållas (datum ej
spikat men preliminärt i mars i anslutning till Grundläggningsdagen). På hösten
planeras en nätverksträff i anslutning till SwedCOLD:s temadag (23 oktober). Båda
träffarna 2023 planeras att hållas hos medlemsföretag. Om möjligt utförs
nätverksträffarna som hybridmöten med möjlighet att lyssna på presentationer även
på distans.
SwedCOLD-YEF har blivit ombedda av ICOLD-YEF att arrangera ett webinar för hela
ICOLD-YEF under våren 2023, nära i tid till sista anmälningsdatum för ICOLDårsmötet.
Under 2023 planeras ICOLD:s årsmöte i Göteborg, Sverige. För YEF kommer det att
vara årsmöte, en social aktivitet (kväll med mingel) och möjlighet till mentorslunch.
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Gabriella Molinder
Stockholm, 11 november 2022
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