
 

 

Sveriges Gummitekniska Förening 
Verksamhetsberättelse 2014-01-01 – 2014-12-31 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Lars Petrén, ordf 

Carl Cumming, vice ordf 

Pontus Danielsson, kassör 

Alma Begeta, sekreterare 

Ledamöter 
Magnus Lagerqvist 

Inger Haag Olsson 

Göran Spetz 

Emma Söderhjälm 

Jenny Johansson 

Rasmus Arvidsson 

Susanne Blomberg 

Suppleanter 
Peter Sundberg 

Andreas Havsengen 

Revisor. 
Bo Thörn 

Lekmannarevisor 
Niklas Ekegren 

Valnämnd 
Panch Svensson 

Stefan Hult 

Ingela Lundstedt 

Styrelsemöten och Årsmöten 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda styrelsemöten, 6 mars i Värnamo, 9 april i Malmö, 12 
maj i Forsheda, 22 augusti i Gislaved och 19 november i Södertälje. 

Årsmötet hölls i Malmö den 9 april i samband med Easy Fair. 



 

 

Konferenser 
Föreningen har under året arrangerat två tvådagars konferenser. 

Den 9-10 April arrangerade vi NRC med totalt 91 deltagare och 85 till middagen. Ambitionen var att 
höja den akademiska nivån på föreläsningarna inom analys och polymerfysik. I stort togs det emot 
mycket väl bland deltagarna. Vi fick feedback från tidningen Plast Forum (Norge) att det kanske var 
lite för hög nivå på vissa föredrag. 

Den 18-19 November arrangerade vi en konferens med inriktning ”Automotive” på Scania, 
Södertälje. Vi var 41 deltagare som fick ett par fantastiska dagar. Vi fick lära oss om hur man bygger 
lastbilar och en del om gummimaterialen som används. Vi fick även provköra lastbilar och bussar. 

Medlemmar 
Föreningen hade vid årsskiftet 183 medlemar, varav 12 pensionärer, 15 studerande och 6 
hedersmedlemmar. 

Utbildningsutskottet 
Under året har utbildningsutskottet arbetat med att sammanföra och revidera de dokument som 
tidigare gällt som riktlinjer för TSGF-examinationen till ett dokument. 

Den gummitekniska grundkursen har hållits vår och höst med sammanlagt 22 deltagare. I början av 
året startade den utökade och den högre gummitekniska kursen parallellt med 14 deltagare, varav 6 
stycken har valt att fortsätta sina studier med siktet inställt på examinationen i SGF:s regi i oktober 
2015. 

Marknadsutskottet 
Hemsidan har under året upprätthållits och kontinuerligt uppdaterats med aktuell information.  

Det har startats en LinkedIn-grupp under namnet ”Sveriges Gummitekniska Förening”. Där kan 
medlemmar i SGF gå med. Syftet är att skapa ett diskussions- och informationsforum som är öppet 
för medlemmar, men är dolt för övriga användare. 

Marknadsutskottet har även numera ansvaret för utskick via e-post till våra medlemmar. 

Christer Nordenskjölds stipendium 
Föreningen har intedelat ut något stipendium 2014, då inga ansökningar inkommit. 

Budgetutskottet. 
Medlemsavgiften har varit oförändrad SEK 600, varav SEK 400 som serviceavgift och SEK 100 för 
pensionärer. 

Övrigt 
Föreningen har under året engagerat sig i att finna sponsorer och även delfinansiera en ny bok. Det 
är boken ”Gummiteknologi – En Introduktion” (ISBN 978-91-637-6375-5) utgiven av Läroverket I 
Småland AB, författad av Nils Levin samt Brittmari Ulvås Mårtenson.  

Den totala framtagningskostnaden för boken var ca. SEK 350000. SGF allokerade SEK 200000 för att 
garantera projektet. Den totala kostnaden för SGF landade på ca. SEK 150 000 då vi lyckades få in 



 

 

mer sponsorintäkter än beräknat. Trelleborg har också bidragit med en ”större” summa och 
tillsammans med samtliga producerade (1 distributör) gummiföretag i Sverige möjliggjort 
framtagandet. 
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Lars Petrén, 
ordf 

Carl Cumming, 
vice ordf 

Pontus Danielsson,  
kassör 

   

Alma Begeta, 
Sekreterare 

Magnus Lagerqvist Inger Haag Olsson 

   

Göran Spetz Emma Söderhjälm Jenny Johansson 

   

Rasmus Arvidsson Susanne Blomberg  
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