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ICOLD Young Engineers Forum 

Minnesanteckningar från kongress i Stavanger 13-19 juni 2015 

Formellt möte med YEF 

YEF:s formella möte genomfördes på eftermiddagen söndag 14/6 med knappt 
70 deltagare. Sverige representerades av Stina Åstrand, Richard Malm, Finn Midbøe, 
Marie Westberg-Wilde och Per Elvnejd. 

ICOLDs president och vice presidenter deltog på större delen av mötet. Presidenten 
höll en kort inledning där han poängterade betydelsen av YEFs verksamhet. Därefter 
höll vice presidenter Leif Lia (Norge) och Giovanni Ruggeri (Italien) en dialog om hur 
och varför de började arbeta med dammar och varför de är engagerade i ICOLD. 

Arbete inom YEF 

För närvarande har det bildats nationella YEF i 13 länder och några fler är på gång. 
Senast bildade är i Kanada och Burkina Faso. Nätverket på Linked-In får allt fler 
medlemmar men kunde ha varit betydligt större.  

ICOLDs styrelse har tydligt uttalat att yngre ingenjörer som vill delta i ICOLDs 
tekniska kommittéer ska få möjlighet att göra det, d.v.s. man behöver inte vara 
utsedd nationell representant för att få vara med på kommittéens möten. Däremot 
kan vi från Sverige sannolikt inte få något ekonomiskt bidrag från Energiforsk för 
deltagande. Det gäller bara för konsulter/entreprenörer som är utsedda 
representanter från SwedCOLD eller som ska presentera ett konferensbidrag. 

YEF Styrgrupp 

Tre platser i styrgruppen skulle väljas och då det fanns fem kandidater blev det 
omröstning vilket slutade med att styrgruppen nu består av nedanstående personer 
(rödmarkerade=nyvalda/omvalda detta år). 

 Amanda Sutter (United States), Chairperson, 2013-2016 

 Vicky Ariyanti (Indonesia), 2013-2016 

 Hiroki Yamamoto (Japan), 2013-2016 

 JeonTaeMyoung (South Korea), 2012-2015 

 Jiri Hodak (CzechRepublic), 2015-2017 

 Mo Moshodi (South Africa), 2015-2018 

 Tim Ivanov (Russia), 2015-2018 

Gruppdiskussioner 

Under mötet genomfördes diskussioner kring relevanta ämnen i mindre diskussioner. 
Bland annat rörande hur man kan arbeta med nationella YEF, hur man kan locka fler 
att studera och börja arbeta med dammar/dammsäkerhet, vilka programvaror som 
man använder för ex beräkningar i olika länder, möjligheter till internationellt arbete. 
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Kvällsaktivitet för YEF 

På konferensens näst sista dag (torsdag 18/6) hölls en middag för de yngre 
deltagarna. Ca 80 personer njöt av god mat och trevligt sällskap. Vissa inbillade sig 
även att de är yngre än de är och höll ut till 03.30 vilket gav viss inverkan på aktiviten 
fredag morgon. Priska Hiller från NTNU i Trondheim var den som haft ansvaret för 
YEF-arrangemangen i Stavanger och allt var mycket väl planerat och väl genomfört. 

Avslutningsmiddag på midsommarafton. 

Konferensens stora avslutningsmiddag hölls på midsommarafton och merparten av 
de svenska delegaterna hade valt att resa tidigare till firande på hemmaplan. Fem 
tappra svenska YEF-are hedrade dock vår svenska högtid genom att bära 
midsommarkransar under middagen, se bild på nästa sida. 

Egen reflexion 

Frånsett ett tidigare europaklubbmöte är detta femte gången jag deltar på ICOLDs 
årsmöte och även om det är skönt att komma hem till vardagen så ser jag redan fram 
emot att åka till Johannesburg nästa år. Att påstå att det inte är en stor del nöje i 
dessa resor vore hyckleri. Jag har fått fina vänner både bland de svenska 
delegaterna och bland främst YEF-are från andra länder och det är en ynnest att få 
möjlighet att se natur och kultur i värdländerna.  

Men resorna har också gett mig och min arbetsgivare mervärde i verksamheten. På 
dessa möten får man möjlighet att ta del av hur ny teknik har används i olika projekt, 
man får kontakter till personer som har jobbat med samma problem som man har 
själv och kan fråga dem om hjälp. Just nu har jag exempelvis för avsikt att prova en 
typ av lagning av befintliga dilatationsfogar som jag inte stött på i Sverige tidigare. 
Såg dem på utställningen i Seattle och har nu en kontakt hos en dammägare i USA 
som har använt dessa och som ska maila mig information när hon kommer hem. 

Jag vet att det är svårt, men jag vill uppmana alla intresserade att verkligen trycka på 
hos sina arbetsgivare att fler yngre borde få åka. Det bästa vore om de svenska 
företagaen införde en policy att skicka några yngre personer varje år eller kanske att 
de företag som har representanter i de tekniska kommittéerna låter någon yngre 
medarbetare få följa med i kommitténs arbete på företagets bekostnad. 

Nästa år hålls mötet i Johannesburg, d.v.s. ganska långt bort men därefter är det i 
Prag 2017 och i Wien 2018 – alltså ganska nära vilket innebär kort restid och hyfsad 
prisnivå. Då hoppas jag att många får möjlighet att åka. Börja jobba för det redan nu! 

 

Noterat av Per Elvnejd, Stavanger 2015-06-20. 
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