Verksamhetsrapport för år 2006-2007

Intresseföreningen SIAMUF (Swedish Industrial Association for Multiphase Flow) bildades under 1999. Stadgar
formulerades och granskades av företagsjurister och utgåvan från 24 oktober 1999 har accepterats utan ändringar
på det första ordinarie Föreningsmötet den 19/10 2000. Vid ett extra Föreningsmöte den 12/5 2005 ändrades
stadgarna för att återspegla att SIAMUF i framtiden inte kommer att ha några speciella relationer med SSF’s
Flerfasforskningsprogram, som upphörde vid årsskiftet 2005-2006.
Vid Föreningsmötet 25/10 2006 valdes följande styrelse för det kommande året nämligen:
Ingela Niklasson-Björn, AstraZeneca R&D, ordförande
Kalle Pelin, Eka Chemicals, vice ordförande
Hans Moberg, Alfa Laval Tumba, sekreterare
Erik Olsson, Chalmers, kassör och koordinator
Mats Henriksson, Vattenfall Research and Development, ledamot
Olof Melander, Metso Paper, ledamot
Som revisor valdes Claes-Göran Carlsson, Alfa Laval Tumba
Som valberedning utsågs Kalle Pelin och Olof Melander.
SIAMUF har fjorton medlemsföretag. Se Bilaga 1 för en förteckning av företag och företagsrepresentanter.
Årsavgiften fastställes på Föreningsmötet till SEK 20.000:-.
Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten: 27/10 och 5/12 2006, 23/1, 27/2, 27/3, 27/4, 25/6, 20/8, 3/9
och 24/9.
Förra årets Föreningsmöte och Seminarium hölls på Örenäs Slott i Glumslöv den 25-26/10 2006. Seminariet
”Forskningsöversikt – flerfasströmning”, se Bilaga 2 för program, samlade 50 deltagare varav26 från SIAMUFs
medlemsföretag. Föreningsmötet hölls på eftermiddagen den 25/10. På eftermiddagen den 26/10 gjordes ett
mycket uppskattat besök vid Tetra Pak i Lund.
Ett seminarium ”Flerfasströmning” hölls på KTH 10 maj 2007. Se Bilaga 3 för program. Av 49 deltagare kom 19
från SIAMUFs medlemsföretag. Ett särskilt tack till KTH Mekanik, som stod för de lokala arrangemangen.
En SIAMUF Workshop arrangerades vid ITT Flygt den 27 september på initiativ av Richard Holm vid ITT Flygt.
Programmet bifogas i bilaga 4. Av 26 deltagare kom 14 från SIAMUFs medlemsföretag. Ett särskilt tack till ITT
Flyft, som stod för de lokala arrangemangen.
Vid förra årets föreningsmöte beslutades att SIAMUF skall vara med och finansiera framtagningen av en ”Best
Practice Guidelines for Multiphase Flows”. ERCOFTAC är medfinansiär och står för de praktiska arrangemangen.
Arbetet ska presenteras vid ett seminarium och workshop hösten 2007. Mycket av vårens styrelsearbete har haft
detta seminarium som en huvuduppgift.
Ett SIAMUF Newsletter utsändes i februari där bl.a. det planerade seminariet runt ”Best Practice Guidelines for
Multiphase Flows” föranmäldes. Nyhetsbrevet bifogas som bilaga 5.
Styrelsen har också ägnat tid åt lobbyverksamhet. EO deltog 15/2 i ett möte vid SSF om processindustriellt
centrum och har även haft kontakt med Energimyndigheten om strömningstekniskt program. OM har tagit fram
redaktionellt material för att reklamera för SIAMUF. Det har använts för ett referat av seminariet på KTH som har
sänts till Mekanisten. SIAMUF har även haft en presentation i tidningen Process Nordic nr 3/06
Kassamässigt har intäkterna för år 2007 varit SEK 274 900:- och utgifterna SEK 413 026:-. Årets underskott
blev därvid SEK 138 126:- vilket gör att tillgångarna totalt är SEK 584 397:-. Underskottet beror på det utbetalda
bidraget för Best Practice Guidelines for Multiphase Flows. Kassan förvaltas av CTH på projektkonto 41281007. I
övrigt hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning, Bilaga 6. Revisionsberättelsen finns som Bilaga 7.
Göteborg 2007-10-01

Erik Olsson
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