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Kommitténs uppdrag:
Den ursprungliga visionen för YEF utvecklades på ICOLD-kongressen i Brasilia år 2009 och det första YEFmötet 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 man som ung (tillhörande YEFs målgrupp) tills man 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 2016:
Jag tog över som ordförande i YEF-Sverige efter Per Elvnejd från och med årsskiftet 2015/2016 enligt beslut
från SwedCOLDs exekutivkommitté i oktober 2015. Under 2016 har jag deltagit på ICOLDs årsmöte i
Johannesburg den 15-20 maj, vilket även innehöll YEF:s årsmöte. Under årsmötet valdes ny ordförande till
ICOLD-YEF, Priska Hiller från Norge.
Antalet medlemmar i YEF-Sverige är i dagsläget ca 160 personer. Under 2016 har två nätverksträffar ägt rum.
På kvällen dagen innan SwedCOLDs vårmöte hölls en träff hos ÅF med temat internationellt arbete. Efter en
kortare presentation av YEF följt av flera intressanta presentationer på temat avrundades kvällen med mat
och mingel för de ca 50 närvarande. På kvällen dagen innan SwedCOLDs höstmöte hölls en mer informell
träff då ca 20 personer umgicks på en restaurang i Stockholm.
Kommande aktiviteter 2017:
Under 2017 planeras deltagande på ICOLDs årsmöte i Prag samt två nätverksträffar i YEF-Sverige inklusive
ett studiebesök till Slussen i Stockholm. Till årsmötet i Prag kommer omkostnadsbidrag att delas ut till två
yngre ingenjörer. Ansökningarna administreras av mig, men jury för val av stipendiater är Lars Hammar och
Maria Bartsch.
Övrigt:
Första året som ordförande för YEF-Sverige har varit givande och intressant. Nätverksträffarna har varit
lyckade tillställningar och på ICOLDs årsmöte knöts flera nya internationella kontakter. Efter ICOLD skickade
jag ut en längre rapport om årsmötet till nätverket och har fått bra respons på texten (som även kan läsas på
SwedCOLDs hemsida under fliken YEF). Min förhoppning är att vi som har varit på ICOLD ska kunna
inspirera andra i YEF-Sverige att engagera sig i ICOLDs verksamhet.
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