ICOLD Young Engineers Forum

Minnesanteckningar från årsmöte på Bali 2-6 juni 2014
Formellt möte med YEF
Allmänt
YEF:s formella möte genomfördes på eftermiddagen den 2:a juni. Knappt 120
personer deltog vid mötet varav en stor andel var från Indonesien samt att inte alla
närvarande var unga enligt definitionen < 40 år. Sverige representerades av Lisa
Carlsson, Per Elvnejd, Johan Spross och Tobias Gasch.

YEF Styrgrupp
Det beslutades att medlemmar till styrgruppen ska väljas för tre år istället för tidigare
två år och nuvarande ledamöters tillförordnande förlängdes med ett år. Därtill
invaldes Priska Hiller från Norge som ny ledamot och ansvarig för att planera
aktiviterer för YEF vid nästa års möte i Stavanger. Övriga ledamöter enligt nedan,
bland vilka fyra ska ersättas nästa år.








Amanda Sutter (United States), Chairperson, 2013-2016
Vicky Ariyanti (Indonesia), 2013-2016
Hiroki Yamamoto (Japan), 2013-2016
Florian Landstorfer (Austria), 2012-2015
Jiri Hodak (CzechRepublic), 2012-2015
Ahmad Dolatkhahi (Iran), 2012-2015
JeonTaeMyoung (South Korea), 2012-2015

Presentationer av nationella YEF
Hiroki Yamamoto berättade om YEF i Japan där man arbetar för en gemensam verksamhet
för yngre i landets två organisationer för sammarbete kring dammar. Japans YEF har
återkommande möten varannan månad, har tidigare år arragerat en endagars studieresa och
under 2013 genomfördes ett tvådagars ”dammläger” där man mer på djupet studerade vissa
tekniska frågor.
Nima Tavakoli berättade om Irans YEF. Där har man drygt 100 medlemmar och har på
senaste tiden haft månadsvisa möten. Medlemmar i YEF får gå gratis på workshops som
IRCOLD arrangerar.
Per Elvnejd informerade om YEF i Sverige där antalet medlemmar nu uppgår till 135.
Verksamheten är dock inte lika intensiv som i ovanstående länder men med ett officiellt möte
per år samt möjlighet att träffas informellt vid SwedCOLDs höstmöte tror Per att
verksamheten är väl anpassad till svenska förhållanden. Per berättade också om att
SwedCOLD har infört ett resestipendium som erbjuds 1-2 YEF:are per år för att delta vid
ICOLDs årsmöten.

Sida 1 av 2

Nätverk
YEF har två forum för utbyte via internet, en grupp på Linked-In och en på Yahoo, se
nedan. Det har tidigare diskuterats om man även skulle ha en grupp på Facebook
men då tjänsten inte är tillgänglig (tillåten) i alla länder så har detta uteslutits.
På mötet föreslogs även att YEF bör ha en egen hemsida eller flik på ICOLDs
hemsida eftersom YEF har vuxit så mycket. Inget beslut om detta blev taget. Möjligen
måste det godkännas av ICOLDs styrelse.



http://tech.groups.yahoo.com/group/yef-icold
www.linkedin.com (YEF-ICOLD)

Best Paper Award
ICOLD delade ut tre priser bland de unga som presenterade papers på symposiet.
Tobias Gasch vann pris för bästa framförande (best performance), Pierre Carreaud
för bästa paper och Vicky Airyanti för bästa presentation. Priset var kostnadsfritt
deltagande vid nästa års möte och kongress i Stavanger.

Övrigt
I Stavanger 2015 planeras en särskilt studieresa för YEF till lägre pris.
Alla är välkomna att gå på de tekniska kommittéernas möten och för medlemmar i
YEF gäller också att man har möjlighet att bli fullvärdig medlem i en kommitté utöver
den som eventuellt redan sitter där för det egna landets räkning.

Grillkväll för YEF
Efter de tekniska studieresorna på konferensens näst sista dag bjöd INACOLD
(Indonesiens motsvarighet till SwedCOLD) alla i YEF på grillkväll på ett hotell vid
stranden. God mat och dryck och trevligt sällskap lockade kanske 60 personer och
med nya och gamla vänner fortsatte festen sedan på olika håll långt in på natten.
INACOLD och de unga där ska ha en stor eloge för planeringen av denna trevliga
fest!

Noterat av Per Elvnejd och Lisa Carlsson, Bali 2014-06-08.
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