SVENSKA
TEKNOLOG
FÖRENINGEN

NÅGRA F A K T A

Svenska
Teknologföreningen-STF
är centralorganisationen för högskoleutbildade
ingenjörer och arkitekter och andra tekniker
med jämställda kvalifikationer. Föreningen är
mer än 100 år gammal och namnet har av hävd
levt kvar, trots att »teknologer» betecknar studerande vid teknisk högskola.
Svenska Teknologföreningen är en ideell sammanslutning. M a n vill göra teknikernas stämma
hörd i samhällsdebatten, man vill vidga och
fördjupa

ingenjörernas

tekniska

kunnande,

sprida kännedom om teknikens insatser och
framsteg och mycket annat. Högskoleingenjörernas fackliga intressefrågor handhas däremot av Sveriges Civilingenjörsförbund.
Föreningen har nu ca 14 000 ledamöter. Genom
( ^ J e beslut som fattats om utbyggnad av de tekniska högskolorna kommer detta antal sannolikt att fördubblas på omkring 10 år.
Titeln civilingenjör anger att vederbörande är
^^.xaminerad från någon av våra tekniska högskolor. Titeln arkitekt och bergsingenjör ersätter civilingenjörstiteln för dessa fack.

Organisatoriskt sett är Svenska Teknologför-

Ibland anges i skrift efter titeln beteckningen för

eningen centralorganisationen för en rad sam-

den primärorganisation vederbörande tillhör.

manslutningar, kallade primärorganisationer.

Primärorganisationerna motsvarar i stort sett
fackindelningen inom de tekniska högskolorna.
För frågor som griper över flera fack finns en
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Data- och Beräkningsmaskiner
Grafisk Teknik

Svenska Kemiingenjörers
Riksförening SKR

Sveriges Lantmätareförening

rad specialavdelningar.

Industriell Ekonomi och Organisation
SLF

Kärnteknik
Regleringsteknik

Svenska Mekanisters Riksförening

Teknisk Utbildning

innefattande mekanister, flygingenjörer och skeppsbyggare SMR
Svenska Väg- och vattenbyggares
Riksförbund

SVR

Svenska Teknologföreningen ser som sin uppgift att stödja all seriös teknisk verksamhet i

Svenska Arkitektföreningen SA

Sverige. Föreningen samarbetar också med ett
flertal olika föreningar, en del i den fastare
ormen

Allmänna avdelningen AA

av anknuten förening

som t. ex.

Svenska Föreningen för Medicinsk Fysik och
Teknik ( M F T ) .

Kursverksamheten

J

Teknisk Tidskrift ägs av Svenska Teknologför-

Tekniken tillförs ständigt väsentligt nytt vetan-

eningen. Den skall hålla teknikerna välunder-

de som påverkar material, processer, maskiner

rättade inom alla grenar av ingenjörskonsten

och produkter. Dessutom får ingenjören nya

och innehåller i ca 200 uppsatser per år a l l -

verktyg för sitt arbete, t. ex. administrativa

männa översikter över nya områden eller så-

metoder, matematisk statistik, datamaskiner,

dana där utvecklingen går snabbt. I över 1 000

arbetsanalyser, avancerade mätmetoder osv. I

notiser återges data om nybyggen, nya material,

takt med denna utveckling har kraven på tek-

och maskiner samt

nikern i fråga om anpassbarhet, kunskaper och

produkter, erfarenheter

organisationsförmåga skärpts.

viktigare händelser av icke teknisk art som dock
angår ingenjörskåren. Facklitteraturen anmäls

Svenska Teknologföreningen har en intensiv

i över 700 recensioner årligen.

fortbildningsverksamhet. Omkring 3 000 per-

I Teknisk Tidskrift kommenteras och debatteras

soner deltar i de ca 50 kurser som hålls varje år.

på ledarplats händelser och företeelser i sam-

Kursverksamheten bedrivs i samarbete med

hället med teknisk anknytning.
Teknisk Tidskrift utkommer varje vecka utom

Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbund ( T L I ) .
x

under j u l i månad. U t o m ca 1 400 s. text publi-* ^
-1

g

Kursverksamheten arbetar objektivt och opå-

^ " V e r k a t av särintressen, och kurserna utarbetas

ceras årligen ca 2 200 s. annonser. Detta gör

av framstående fackmän. S T F - T L I : s ställning

Teknisk Tidskrift till ett av Sveriges största

av ideella föreningar jämte deras stora möjlig-

organ för industriannonser, även jämfört med

heter att skaffa specialister till varje område gör

de stora dagstidningarna. Den tryckta upplagaft^^
är ca 17 000 exemplar. Antalet yrkesverksamma
läsare är ca 25 000.

em väl lämpade som huvudmän för denna
verksamhet.

S T F : s allmänna
föreningsverksamhet

Svenska Teknologföreningens hus vid Brunkebergstorg skall rivas enligt 1962 års Cityplan.
Ett nytt »Ingenjörernas Hus» bygges vid M a l m skillnadsgatan norr om Hamngatan.
Det personliga samarbetet, organiserat i kommittéer, arbetsutskott, symposier och konferenser är fortfarande en oersättlig form för idé- och
erfarenhetsutbyte, för igångsättande och vidareförande av gemensamma arbetsuppgifter, för
diskussion och granskning av planer och projekt
samt för grund- och vidareutbildning. Detta förutsätter effektiva, trivsamma och centralt belägna lokaler, vilket det nya ingenjörshuset har
alla möjligheter att erbjuda.
Det nya ingenjörshuset är större än vad Svenska
Teknologföreningen behöver för egen del. Föreningen hoppas att andra tekniska organisationer skall förlägga sina sekretariat till huset, för

Ingenjörshuset skall också vara en trivsam i n genjörsklubb, där inte minst ledamöterna ute i
landet vid besök i Stockholm kan få ett tilllligt hem med dagrum, läsrum, sammanträdesrum och möjlighet att inta måltider.
Bilden visar nya ingenjörshuset sett mot norr —

att därigenom bidraga till att göra ingenjörernas

med Kungstornen och Johannes kyrka i fon-

hus till ett verkligt centrum för svensk teknik. % F

den.

seet, Svenska Uppfinnarekontoret, de » M a l m -

Remisser och
utredningar

ska» utredningarna om högre utbildning och
forskning

och

Försvarets

Forskningsanstalt.

D e allmänt accepterade bestämmelserna för
byggnadsentreprenader

har utarbetats

i

en

'committé inom föreningens r a m och kan sägas
'ha utgjort ett smidigt och rationellt alternativ
till en komplicerad lagstiftning som

annars

varit nödvändig. Närhelst samverkan mellan
Som

ledande

Svenska

teknisk förening i Sverige

Teknologföreningen

ett

språkrör för svenska tekniker. I

är

naturligts.^'
konsekvens

härmed är föreningen en ofta anlitad remissinstans.

Samhällsproblemen får

en

alltmer

ökande teknisk anknytning, där det är naturligt att Svenska Teknologföreningen, med sina
stora möjligheter till urval bland ledamöterna
av kunnigt folk inom olika områden, har möjlighet utarbeta sakliga och vidsynta yttranden
i många samhällsfrågor.
Knappast något av vikt inom svensk teknik har
gått S T F förbi. Inrättandet av statliga tekniska
verk, lagstiftning med teknisk anknytning, provning och kontroll, arbetarskydd, patentväsende, teknisk utbildning, norm- och standardar^*^
bete har följts, diskuterats, utretts och påverkats. Studiet av dessa frågor har ofta resulterat
i initiativ till bildandet av nya organisationer.
Det var inom S T F som förslag först v ä c k t e ^ j
om

bl. a.

ångpanneföreningarna,

Tekniskt

Industriella Skiljedomsinstitutet, Tekniska M u -

tekniker har krävts har S T F kunnat hjälpa till.
"Den europeiska integrationen ställer de svenska
ingenjörerna inför en växande rad av nya problem. Även den ökade U-landshjälpen har
starka tekniska inslag. Svenska Teknologföreningen deltar aktivt på olika sätt i det internationella ingenjörsarbetet.

Ytterligare informationer om Svenska Teknologföreningen kan erhållas från föreningens
kansli i det nuvarande ingenjörshuset, Brunkebergstorg 20, Stockholm C , tel, 08/22 06 80.
STF:s postadress: Box 16 368, Stockholm 16.
Primärorganisationerna bor också i ingenjör
huset, med undantag av S V R , vars lokaler ligger
vid

Regeringsgatan

98, Stockholm G , tel.

08/24 54 50.
Teknisk Tidskrifts adress är Sveavägen 45, Sto
holm C , tel. 08/22 74 40. Postadress: Box 84l7
Stockholm 1.
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