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Ordförande i SwedCOLDs i nätverk för yngre ingenjörer (YEF)
SwedCOLDs exekutivkommitté fattar beslut om vem som är ordförande i SwedCOLDs
nätverk för yngre ingenjörer, och svensk representant i ICOLDs Young Engineer
Forum (YEF).
Exekutivkommittén ser årligen över om ny ordförande ska utses för nästa år.
Exekutivkommitténs inriktning är att ordförande ska:
•

•
•

I första hand väljas bland yngre anställa hos SwedCOLDs medlemsföretag, men
om SwedCOLD så bedömer lämpligt kan även representant från högskola
väljas.
Ha relevant yrkeskompetens och erfarenhet av att organisera likande
verksamhet.
Ha deltagit vid svenska YEF-nätverksträffar.

Förväntningar på delegaten:
•
•

•
•
•
•
•

•

Representera SwedCOLD (inte den egna arbetsgivaren) i svenska YEFs
arbete.
Arrangera och närvara på nätverksmöten, ansvara för korrespondens mellan
mötena. Generellt genomförs två träffar per år, på kvällstid i samband med
SwedCOLDs temadag.
Medverka vid ICOLDs YEF-möten och andra arrangemang för nätverket.
Sprida information från ICOLDs YEF till det svenska nätverket samt
SwedCOLDs sekretariat.
Administrera medlemsförteckningen för det svenska nätverket.
Delta vid Exekutivkommitténs möten, som adjungerad, och sprida information
från SwedCOLD och ICOLD vidare inom nätverket.
Årligen rapportera till SwedCOLD om kommitténs arbete (jfr mall för årlig
rapport) samt vid förfrågan berätta om kommitténs arbete vid SwedCOLDs
temadagar, YEF-möten och liknande.
I god tid meddela SwedCOLDs sekretariat om man önskar avgå från posten,
har förhinder att delta vid ICOLDs nästkommande möte eller kommer att byta
anställning.

För ordförande som inte arbetar inom Svenska kraftnät, Energiföretagens eller
SveMins medlemsföretag finns möjlighet att årligen söka ersättning från Energiforsk
för kommittédeltagande. Syftet är att täcka omkostnader för att konsulter och
entreprenörer ska kunna delta på ICOLDs årsmöten och där medverka på YEFs möten
m.m. Motprestationen är att delta vid ICOLDs årsmöten, aktivt leda aktiviteterna inom
det svenska nätverket enligt ovan, samt att årligen rapportera även till Energiforsk,
enligt mall för årlig rapport (se ovan).
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