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Berättelse
över verksamheten 1963
1963 utgjorde STF:s 102 :a verksamhetsår. Föreningens nya organisation genomfördes under året och hade följande utseende:

Valkommitténs förslag

Medlemmar

till stadgeenliga val
Den i enlighet med Svenska Teknologföreningens stadgar utsedda valkommittén
har följande sammansättning:
av STF:s ordförande utsedd ordförande: civilingenjör Leif Tranasus
representant för S E R :
representant för S M R :
representant för S V R :

I

direktör Torsten Skytt
marinöverdirektör Ivar Oldenburg
professor Torsten Åström
direktör Bengt Oom
överlantmätare Nils Sjölin
civilingenjör Sigvard Strandh

Presidieledamöter för tiden 1.9.1964—31.8.1965
direktör Bengt Wijkman
direktör Sigvard Hellestam
direktör Bengt Axelson

(omval)
(omval)
(omval)

Revisorer för kalenderåret 1964
ordinarie:

suppleanter:
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civilingenjör Sven Anderberg
civilingenjör Henrik Sörensson
aukt. revisorn H Gustaf Saxlund
fil. l i c Guy S:son Frey
lantmätare Nils Ryman
aukt. revisorn Torbjörn Björner
(för aukt. revisorn H G Saxlund)

Allmänna avdelningen
samt övergångsvis
Svenska Arkitektfön ningen SA
Svenska Ingenjörsföreningen för Ekonomi och
Organisation SIFEO
Specialavdelningar

Valkommittén framlägger följande enhälliga förslag:
ordförande:
vice ordförande:
vice ordförande:

Primärorganisationerna
Svenska Bergsmannaföreningen SBF
Svenska Elektroingenjörers Riksförening SER
Tekniska Fysikers Förening T F F
Svenska Kemiingenjörers Riksförening S K R
Sveriges Lantmätareförening S L F
Svenska Mekanisters Riksförening SMR
Svenska Väg- och vattenbyggares Riksförbund SVR

(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)
(nyval)
(omval)

Under året har SIFEO ombildat? till specialavdelning
Avdelningen för Industriell Ekonomi och Organisation
Avdelningen för Teknisk Utbildning
Avdeln\igen för Data och Beräkningsmaskiner
Avdelningen för Gralisk Teknik
Avdelningen för Kärnteknik
Avdelningen för Regleringsteknik
Ansluten till STF är vidare
Svenska Föreningen för Medicinsk Fysik och Teknik
Vid årsskiftet 63—64 uppgick i STF antalet:
Medlemmar (organisationer) till 9.
Ledamöter (utom juniorer) till 12.964.
Under verksamhetsåret har föreningens mångårige verkställande direktör, civilingenjör Oskar Åkerman, avgått och efterträtts av civilingenjör Bertil Sjögren.
Beträffande föreningens byggnadsfråga förelåg ultimatum från Stockholms Stad
att de nuvarande lokalerna skulle vara utrymda den 1 april 1966. Situationen ljusnade under året på så sätt att denna gräns försköts till mitten av 1967. Förhandlingarna tog dock ingen riktig fart under året beroende på att Stockholms Stad ville
avvakta City-planens godkännande, vilket skedde först i november 1963. Kontakt
upptogs därefter på nytt med staden, men några resultat uppnåddes inte under
året.
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Remissverksamhet
Föreningens remissverksamhet förstärktes under 1963 och ett särskilt remisskansli
inrättades. Utlåtanden har avgivits över följande remisser.
»En teknisk Institution vid Stockholms Universitet», SOU 1963:1.
I betänkandet, som utarbetats på ursprungligt uppdrag av Frescatikommittén,
föreslogs att en enda för det blivande universitetet gemensam teknisk institution
skulle tillskapas.
Svenska Teknologföreningen anförde att föreningen i och för sig stöder uppfattningen att vinster i effektivitet och ekonomi kan göras genom ett på lämpligt sätt
organiserat sambruk av tekniska resurser. Föreningen avvisade däremot utredningens
förslag om en för en hel universitetsanläggning gemensam teknisk tjänst och menade
att utredningen inte gett frågan en förutsättningslös och tillräcklig prövning. Föreningen motiverade och framlade förslag rörande verkstäder i anslutning till grupper
av institutioner.
»Utkast till allmänna linjer för arbetsprogram 1964 för OECD:s Kommitté för
vetenskaplig och teknisk arbetskraft». Stencil Ecklesiastikdepartementet 1963.
Svenska Teknologföreningen fann i sitt yttrande kommitténs målsättning vara
ambitiös men svårbedömbar och arbetsområdet alltför vidlyftigt. I remissyttrandet
redogjordes för det arbete som inom de internationella ingenjörsorganisationernas
ram redan utförts inom näraliggande områden. Svenska Teknologföreningen menade
att OECD-kommitténs arbete borde koncentreras på att samla och sprida information.
»PM rörande det högre utbildningsväsendets fortsatta utbyggnad», jämte »Tendenserna på akademikernas arbetsmarknad», SOU 1962:55. Stencil Ecklesiastikdepartementet 1962.
Promemorian hade utarbetats inom departementets prognos- och planeringsgrupp.
Förslag framlades bl.a. rörande fortsatt utbyggnad av de Tekniska högskolorna till
ca 2.900 intagna 1970.
I Svenska Teknologföreningens yttrande betonades, att de prognoser beträffande
behovet av akademiskt utbildad arbetskraft, som ditintills framlagts, som regel endast
avsett korta tidsperioder. Det visades vidare hur efter vissa antaganden rörande
examinationsfrekvens, dödlighet m.m. antalet yrkesverksamma civilingenjörer kunde
beräknas i fortfarighetstillstånd. En förändring nu kan slå igenom helt först på
2000-talet och prognoser måste därför utsträckas längre i tiden än vad nu är fallet.
»Lärarutbildning vid teknisk högskola», förslag avgivna av gymnasieutredningen.
Svenska Teknologföreningen påpekade i sitt yttrande bl.a. den speciella och begränsade användning som de enligt förslaget särskilt utbildade skulle få. Föreningen
fann det angeläget att bevara en nära anknytning till den yrkesinriktade ingenjörsutbildningen och menade att skälen för en särskild avdelning icke var starkare än
skälen för en anknytning till redan existerande utbildningslinjer. Föreningen förmodade dock att den föreslagna utbildningen skulle kunna bidraga till att fylla behovet
av lärare vid den nya fackskolan.

»Lag om vissa gemensamhetsanläggningar», SOU 1963:23.
Föreningen framhöll i sitt yttrande behovet av en vidare tillämpning av förslagets
innebörd, särskilt med tanke på ökad fritidsbebyggelse och utrymmen i anslutning
till denna.
»Organisatoriska åtgärder för rymdverksamhetens främjande», SOU 1963:61.
Svenska Teknologföreningen yttrade att betänkandet främst visade bristerna i
stödet till andra forskningsområden. Liknande utredningar inom andra avsnitt skulle
yppa än större behov av de 45 Mkr som önskades för rymdforskning.
Föreningen anslöt sig till svensk medverkan i internationell rymdverkamhet. Det
föreslagna rymdinstitutet var svagt motiverat, men ett särskilt organ för samordning
behövs, yttrade föreningen.
»öresundsförbindelsen», SOU 1962:53 o. 54.
I föreningens yttrande anfördes och motiverades att brister vidlådde Öresundsdelegationernas utredning och att främst företagsekonomiska synpunkter borde
tala för en första fast förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö.
»Stomplan för teknisk högskola i Lund, Del H, avdelning K». Organisationskommittén för teknisk högskola i Lund.
I föreningens yttrande fästes uppmärksamheten på att kommittén, på grunder som
inte längre gäller, arbetat med ett utökat antal intagna per år och kritiserades även
de prognoser som lagts till grund för dimensioneringen. Särskilt fästes vikt vid utbildningens kvalitet liksom det noterades att de ordinarie lärarna i några fall kunde
vänta mycket stora arbetsbördor.
»Universitetens och högskolomas organisation och förvaltning», SOU 1963:9 o. 10.
Svenska Teknologföreningens yttrande bereddes — såsom redogjorts i tidigare
berättelse — av en s.k. Skuggkommitté. Denna kommitté hade 5 plenarsammanträden
under 1963.
Bland synpunkter, som framfördes i föreningens yttrande, må nämnas att Svenska
Teknologföreningen inte i alla stycken delade utredningens värdering av den nuvarande förvaltningsorganisationen. Större vikt borde ha lagts vid organisationsformer som visat sig fungera tillfredsställande. Föreningen anslöt sig till utredningens
förslag om delegering till lokala organ men underströk samtidigt starkt att organisationen på universitetsorterna aldrig får bli ett självändamål enbart baserad på en
viss universitetsidé.
Beträffande utredningens förslag om en för alla utbildningsanstalter gemensam
stadga anförde STF, att hänsynen till vitt skiftande uppgifter i utbildning och forskning inte stöder uniforma organisationer. STF föredrar därför en stadga för varje
utbildningsriktning i stället för en stadga med ett stort antal undantag från huvudinnehållet. Icke heller den föreslagna institutionsorganisationen är lämplig vid de
tekniska högskolorna, där avdelningar, ej ämnesinstitutioner, är sammanhållande
enheter för viss utbildningslinje. STF fann det vara olyckligt att genomföra utredningens förslag i dessa avseenden endast för att åstadkomma stadgemässig likhet
mellan olika typer av utbildningsorganisationer.
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STF tillstyrkte utredningens förslag om samordning av administrativa arbetsuppgifter i ett kanslersämbete med tillhörande kanslerskollegium, men fann flera frågor
rörande arbetsfördelningen ej tillfredsställande klarlagda.
De föreslagna utbildningsråden ansluter sig till de avdelningsråd som redan inrättats vid de tekniska högskolorna. STF ville dock även framgent ge de centrala
utbildningsråden en fast lokal anknytning.
STF avvisade förslaget om två chefer vid de lokala högskolorna och ville i alla
frågor ge rektor chefsställning med kvalificerad förvaltningspersonal underordnad.
STF fäste vikt vid att den reella utbildningstiden kan närma sig den planerade
och menade att en effektiv studievägledning, kompletterad med kuratorsverksamhet
av den typ som med framgång försöksvis bedrivits vid Tekniska Högskolan i Stockholm, måste ingå i organisationen.

Kontakt med utlandet
Det förenade Europa är ännu avlägset. Aktiviteten inom E E C är dock hög och
man arbetar målmedvetet på att skapa en gemensam marknad även för ingenjörer.
Målet är, att en ingenjör i ett land utan några större formaliteter skall kunna ta
anställning i ett annat land.
De europeiska ingenjörssammanslutningarna uppmärksammar dessa förhållanden
i hög grad, medan vi i Sverige hittills inte sett detta som ett aktuellt problem.
Skulle det bli ett gränslöst Europa, kan de svenska ingenjörerna plötsligt ställas inför konsekvenser av mångahanda slag. Det gäller att vara förberedd på vad som
eventuellt komma kan, och STF bevakar därför vad som sker i de internationella
samarbetsorganen, i första hand F E A N I och EUSEC. STF har också tagit aktiv del
i dessa verksamheter, bl.a. med tvenne föredrag på den kongress som F E A N I under
sommaren höll i München med mottot »Der Auftrag unserer Zeit an die Technik».
Den tekniska hjälpen till utvecklingsländerna har här i Sverige fått vidgade resurser. Detta medför ökade anspråk på svenska ingenjörsinsatser. Men språkbrister
begränsar avsevärt möjligheterna. Framförallt är knappheten på fransktalande svenska ingenjörer den största hämningen. Bättre språkkunskaper är en allt nödvändigare
förutsättning för svenska insatser på internationell arbetsmarknad.

Kursverksamheten
Under 1963 har hållits 40 (35) kurser på sammanlagt 1114 (1031) timmar med
totalt 2602 (2805) deltagare. Siffror inom parentes anger motsvarande tal för 1962.
Verksamheten har under året haft en omslutning av 1.018.701 kronor och uppvisar
ett underskott av 99.933 kronor, vilket täckes av kursfonden. Med denna avtappning
uppgår kursfonden till 68.697 kronor.
Av årets kurstimmar har 66,4 % varit förlagda på andra platser än Stockholm.
35 av de 40 kurserna har arrangerats i samarbete med Tekniska Läroverkens Ingen-

jörsförbund inom ramen för gällande avtal mellan de båda föreningarna. Härutöver
har T L I arrangerat 10 kurser i samarbete med STF på sammanlagt 232 kurstimmar
med totalt 388 deltagare. Samarbetet med TLI har således ytterligare utvidgats och
stärkts under året genom ett utökat antal gemensamma kurser.
Kurser har även arrangerats i samarbete med följande föreningar:
Föreningen för Industriell Elteknik
Hudiksvalls Tekniska Förening
Härnösands Tekniska Förening
Ingeniörsvetenskapsakademien
Svenska Arkitekters Riksförbund
Svenska Belysningssällskapet
Svenska Byggnadsentreprenörföreningen
Svenska Civilekonomföreningen
Svenska Elverksföreningen
Svenska Föreningen för Medicinsk Fysik och Teknik
Svenska Föreningen för Ljuskultur
Svenska Kemistsamfundet
Svenska Nationalkommittén för Vetenskaplig Radio
Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen
Sundsvalls Tekniska Förening
Sydsvenska Belysningssällskapet
Värmländska Ingenjörsföreningen
Kontakter med de med STF korresponderande tekniska föreningarna ute i landet
och samarbetet med STF:s nordiska systerföreningar har fortsatt.

Teknisk Tidskrift
Teknisk Tidskrift utkom under 1963 med 48 häften om sammanlagt 3 568 sidor,
varav 1 368 sidor utgjordes av redaktionell text. Häfte 21 den 25 maj utformades
som ett specialhäfte med anledning av Arendalsvarvets invigning.
De 178 under 1963 införda uppsatserna, om totalt 654 sidor, fördelade sig på olika
fack enligt följande (medeltal för 1954—1963 inom parentes):
Elteknik
Mekanik, skeppsbyggnad, flygteknik
Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri
Kemi och bergsvetenskap
Teknisk fysik
övrigt

18
66
19
28
15
32

(22)
(49)
(31)
(28)
(23)
(28)

Antalet införda tekniska notiser var 1 144, 461 »Händelser» rapporterades och
tekniska glimtar gavs i 324 smånotiser. Av de 710 recensionerna avsåg 129 svenska
böcker, dessutom anmäldes 79 kataloger och liknande smärre tryck. Antalet anmälda

nya tidskrifter var 30. Under rubriken STF rapporterades föredrag och diskussioner
vid 119 sammanträden.
Den tryckta upplagan var vid årets början 16 200 och höjdes successivt till 16 800
huvudsakligen på grund av ökat medlemsantal i STF. Den av TS kontrollerade
distribuerade upplagan 1963 var 15 856, varav 12 988 utgjorde medlemsupplaga och
2 509 försåld upplaga.
Tidskriftens ekonomi har något förbättrats i jämförelse med resultatet 1962, främst
genom de kraftiga höjningarna av annons- och prenumerationspriserna som gjordes
vid ingången av 1963. Åtgärder har vidtagits för att ytterligare öka annonstillströmningen. En annonschef, herr Åke Loven, har anställts och en omfattande läsekretsoch läsvärdesundersökning har utförts. Den senare har gett glädjande gott resultat
och bl.a. visat att Teknisk Tidskrift har ca 25 000 yrkesverksamma tekniker som
läsare. Mottagarna av tidskriften ägnar den stor uppmärksamhet. Sålunda tar 99 %
del av uppsatser och notiser i eget fack och 64 % av mottagarna läser annonserna.
Resultatet har bestyrkts av andra undersökningar, bl.a. en utförd av A B Tidningsstatistik bland de högskolebildade väg- och vattenbyggarna. I denna krets visade
sig Teknisk Tidskrift vara den näst Väg- och Vattenbyggaren mest uppmärksammade
tidskriften.
Även redaktionen har förstärkts. Tidskriftsnämnden har beslutat utse förutvarande
redaktionssekreteraren, diplomingenjör Wilhelm Söderström, till redaktionschef och
den 1 maj 1964 tillträder Ulf Löfstedt som ny redaktionssekreterare.

ning på en allmän material- och arbetsbeskrivning för yttre rörledningsarbeten.
Det av sub-kommittén för spontnormer utarbetade normförslaget har under året
varit föremål för remissbehandling, och en överarbetning med ledning av remisssvaren påbörjades.

Kommittéer

Antalet specialavdelningar har under året ökats genom att Svenska Ingenjörsföreningen för Ekonomi och Organisation, SIFEO, övergått till att bli en specialavdelning inom föreningen med namnet Avdelningen för Industriell Ekonomi och
Organisation. Därutöver är att märka att Svenska Föreningen för Medicinsk Fysik
och Teknik inte är specialavdelning i stadgarnas bemärkelse utan hittills rubricerats
som »ansluten» till STF.

STF:s skolinformation »Morgondagens Män»
Verksamheten utökades från att ha omfattat enbart Stockholms Stads skolor till
att omfatta hela Stor-Stockholmsområdet. För första gången startades också en liknande serie i Göteborg.
3.500 elever i Stockholm och 2.500 i Göteborg har nåtts av stillfilmen »Morgondagens Män» med kommentarer från STF:s representant. Dessutom har c:a 600 elever
fått information genom egna yrkesvalslärare och STF:s bild- och ljudband. Eleverna
har erhållit broschyren »Matematik Ditt yrke».
»Morgondagens Män» upptogs vid de flesta läroverken som ett mycket lyckat
komplement till den ordinarie allmäninriktade linjevalsinformationen och yrkesvägledningen. Även bland flickorna fanns ett visst intresse för de tekniska utbildningsvägarna.

Specialavdelningar
STF:s Taxekommitté utsände under 1963 förslag till nya arvodesnormer på remiss
till partorganisationer och -institutioner. Med de ändringar yttrandena givit anledning till har förslaget därefter legat till grund för förhandlingar mellan parterna,
inkallade av Svenska konsulterande ingenjörers förening. Dessa förhandlingar pågick vid årets utgång.
Arbetet inom STF:s kontraktskommitté har efter hand fått en större omfattning
än vad som från början kunde förutses. Under arbetet lämnade synpunkter har
krävt ingående behandling. Särskilt synes detta ha gällt frågor, som icke ansetts vara
tillfredsställande reglerade i 1954 års Allmänna Bestämmelser. Under revideringen
har vidare arbetet med övriga byggnadshandlingar intensifierats. I samband härmed
har det ansetts nödvändigt att söka åstadkomma en samordning av handlingarna såväl
innehållsmässigt som i fråga om disposition och nomenklatur. Icke minst har uppmärksamheten ägnats möjligheterna att göra Allmänna Bestämmelser tillämpliga
för alla slag av entreprenader.
STF:s Normkommitté för vatten- och avloppshandlingar har under året utgivit
ett komplement till Svenska Teknologföreningens handbok 67/1956, andra omarbetade
upplagan, varigenom handboken aktualiserats i vissa stycken.
Arbetet med en mera genomgripande revision fortsatte. Detta arbete har måst
samordnas med det arbete, som pågått under Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens led-
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Avdelningen för Industriell Ekonomi
och Organisation
Den 1 oktober talade civilingenjör Sten Jacobsson om »Byggnadsindustrins rationaliseringstakt».
Den 17 oktober behandlades »Svenska industrins konkurrenskraft på världsmarknaderna» med direktör Axel Iveroth från Sveriges Industriförbund som föredragshållare.
Den 14 november hade statsminister Tage Erlander ställt sig till förfogande med
föredrag över ämnet »Teknikern och samhället». Den efterföljande diskussionen
öppnades av direktör Sven Malmström och direktör Lars Virström.
Vid julsammanträdet den 1 december talade arkitekt Erik Stark om »Romantik
eller realism? Vårt nya Stockholm på gott och ont.»
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Avdelningen för Teknisk Utbildning
Även under 1963 bedrevs en väsentlig del av avdelningens verksamhet inom den
s.k. Skuggkommittén, som utformade föreningens yttrande över Universitetsutredningens slutbetänkande. Yttrandet är refererat i denna berättelse.
Under hösten 1963 avgav 1960 års gymnasieutredning och Fackskoleutredningen
betänkanden. STF uppdrog åt avdelningen att utarbeta förslag till yttrande i dessa
ämnen. Arbetet, som huvudsakligen bedrevs inom styrelsen, var vid årets utgång
ej avslutat.
Bland andra frågor har även målsättningen för STF:s tekniska fortbildning varit
föremål för diskussion.
Vid avdelningens årsmöte behandlades »Programmerad undervisning» och under
hösten ägnades ett sammanträde en diskussion över gymnasieutredningens förslag med
deltagande av bl.a. utredningens ordförande, generaldirektör Nils Gustav Rosén.

Avdelningen för Grafisk Teknik
Den 4 februari besök vid Facit EDB-central med föredrag av direktör Lennart
von Sydow om »Datamaskinernas användning för typografiskt ändamål».
Den 25 mars föredrag av civilingenjör Åke Gustafsson om »Tetrapak —• Reflektioner kring ett förpackningssystem».
Den 8 maj årsmöte på Källhagens Värdshus, som även hade karaktären av 25-års
jubileum. Besök på nya Radiohuset och Sveriges Radios lokaler i gamla A 1.
Den 7 oktober Mr. Virgil Barta, chef för Graphic Sciences Research Institute,
Menlo Park, California, höll föredrag med titeln »Electrostatic Printing». Föredragshållaren erhöll Svenska Teknologföreningens hedersplakett i brons som minne
av besöket.
Civilingenjör Gösta E Carlsson gav också några glimtar från den 7:e internationella konferensen för grafiska forskningsinstitut samt rapporterade de beslut som
fattats vid ett möte med cheferna för de större europeiska forskningsinstituten den
27—28 september.
Den 18 november talade civilingenjör Lars O Larsson under rubriken »Dagens Eko»
om Tidningspappersbrukens Forskningslaboratoriums målsättning och verksamhet.
Laborator Gunnar Tonnqvist höll ett föredrag om planerna på ett centralt organ för
färgfrågor.
Den 9 december. Avdelningens traditionella julfest hölls på restaurang Den
Gyldene Freden.

Avdelningen för Kärnteknik
Den 2 april höll civilingenjör J W Norrby föredrag om »Kraftförsörjningsproblem
på 1970-talet».
Den 6 maj hölls årsmöte med föredrag av direktör I Wivstad om »Marvikens
kraftstation — ett 400 miljoner kronors projekt tar form».
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Den 17 september föredrag av civilingenjör Stig Ericsson: »Att konstruera för
reaktorkvalitet — några erfarenheter från Ågestaarbetena».
Den 30 oktober: »Bränslecykler för svenska kraftreaktorer». Tekn. lic. Lars Zettergren redogjorde för tungvattenreaktorer och tekn. lic. Arvid Persson för lättvattenreaktorer.
Den 4 december föredrag av civilingenjör Robert Skjöldebrand: »International
Atomic Energy Agency, arbetsfält och uppgifter».

Avdelningen för Regleringsteknik
Den 28 mars estraddiskussion över ämnet »Förbränningsreglering».
Den 24 april talade Dr.-Ing. E Pavlik från Siemens fabrik för mätinstrument och
regulatorer i Karlsruhe över ämnet »Die Ermittlung optimaler Bedingungen für
praktische Regelsysteme mit nicht vernachlässigbaren Stellgeschwindigkeits-Begrenzungen».
Den 9—11 september anordnade avdelningen tillsammans med STF och T L I gästföreläsningar över ämnena »Optimala regleringssystem» och »Hydrauliska och pneumatiska regleringssystem». Gästföreläsare voro Prof. Sheldon S L Chang, New York
University respektive Prof. J Lowen Shearer, Pennsylvania State University, USA.
Den 31 oktober talade civilingenjör P Kain om »Styrda, elektriska drivsystem för
den mekaniska industrin».
Den 2 december talade M r F R Gummersall, General Electric Processcomputer
Department, Phoenix, Arizona, om »The Process Computer as a Tool for Automation».

Svenska Föreningen för Medicinsk Fysik
och Teknik
Föreningen har under året anordnat två föredragssammankomster, varav en i anslutning till Svenska Läkarsällskapets Medicinska Riksstämma. Vid denna hade inbjudits två utländska föredragshållare och temat var »Användning av analogi- och
digitalmaskiner inom medicinen». I övrigt har föreningen genom kontakt med andra
sammanslutningar bl.a. Fysiologföreningen deltagit i flera andra sammankomster.
Föreningen har under året inom sig bildat en sektion för Medicinsk Elektronik
som i sin tur sökt anslutning till International Federation of Medical Electronics.

Representation
STF har under året varit kontinuerligt representerad i följande sammanhang
i Sverige:
Tekniska Museets styrelse
Sveriges Teknisk-Industriella Skiljedomsinstitut
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Sveriges Standardiseringskommission
Hantverksinstitutets kursverksamhet, avd. elektroteknik
SIN=Svenska Ingenjörsföreningarnas Nämnd
Samarbetsnämnden STF—TLI ( = Tekniska Läroverkens
Ingenjörsförbund )
Svenska Uppfinnarekontoret
Svenska Centralkommittén för internationella
ingenjörskongresser
Svenska Nationalkommittén för Mekanik
Forskarnas Kontaktorgan
Stiftelsen Unga Forskare
i utlandet:
EUSEC = Conference of Representatives of Engineering
Sociétés of Western Europe and the United States of America
F E A N I = Fédération Européenne d'Associations
Nationales d'Ingénieurs
IFAC = International Federation of Automatic Control
De nordiska ingenjörsföreningarnas samarbetskommitté
Nordiska Vägtekniska Förbundet
varjämte direktkontakter i olika sammanhang förmedlats mellan primärorganisationer
och deras motsvarigheter utomlands.

Svenska Teknologioreningens ekonomiska ställning
den 31 december 1963
Svenska Teknologföreningens styrelse och verkställande direktör får härmed lämna
redogörelse för den ekonomiska förvaltningen under 1963.
Vinst- och förlusträkning och balansräkning framgår av sid. 13—15.
Under året har påbörjats en omplacering av föreningens förmögenhet i avsikt
att göra denna mera värdebeständig.
Styrelsen föreslår att stämman må fastställa vinst- och förlusträkningen samt
balansräkningen.
Stockholm den 14 april 1964
För styrelsen:
Bengt Wijkman
I

Bertil Sjögren

Vinst- och Förlusträkning för år 1963.
Intäkter
Föreningsverksamheten:
Avgifter från ledamöter och förbund m.fl. . . .
Kapitalintäkter
(därav fastigheten Bojen nr 13 kr. 29.677:09)
Diverse inkomster
Föreningens rörelse:
Förlagsverksamhet
Klubbverksamhet med restaurang
Teknisk Tidskrift
Diverse inkomster

4.689: 58
264.289: 34
45.824: 72
99.088:87
21.689:57

Kronor

718.511:72

430.892:50
1.149.404:22

Kostnader
Föreningsverksamheten:
Gemensamma kostnader:
Personalkostnader
Kanslikostnader
Lokalkostnader
Sammanträden, kommittéer m.m
Kontantanslag till specialavdelningar
PR
Övriga kostnader

268.283: 58
28.791:78
9.365:70
54.566:31
26.522: 01
11.927:17
9.189:—

Räntor till donationsfonder
Låneräntor
Skatter

408.645:55
26.719:22
52.204: 15
38.059:-

Föreningens rörelse:
Gemensamma kostnader:
Personalkostnader
Kanslikostnader
Lokalkostnader
Förlagsverksamheten
Klubbverksamhet med restaurang
Teknisk Tidskrift

268.283: 57
31.376: 14
9.365:71
66.994: 52
55.316: 78
97.000:—

Disponibelt
Därav till Byggnadsfond
(motsvarande 3%% ränta)
Dispositionsfond

528.336:72

95.439:58
33.110:58
62.329:—Kronor
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549.872: 16
163.949:98

1.149.404:22
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