Svenska Operationsanalysföreningen (SOAF)

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014
Aktiviteter
Föreningen har genomfört ett antal aktiviteter under året, som beskrivs nedan.

Årsmöte 2014 i Norrköping
SOAF genomförde årsmöte för verksamhetsåret 2013 den 4 mars 2014 vid LiU Campus
Norrköping. Under årsmötesförhandlingarna var Martin Joborn ordförande, och Anders
Peterson agerade sekreterare. Medlemsavgifterna höjdes med c:a sex procent,, och förslag till
stadgeändringar gjordes med syfte att 1) tydliggöra vad som gäller för föreningsmöten, 2) vid
årsmöte fastställa årsavgifternas storlek för nästkommande kalenderår, detta för att kunna
skicka ut avier om medlemsavgifter redan i januari, samt 3) tydliggöra valberedningens
koppling till den nuvarande styrelsen. Till SOAFs styrelse hälsade vi välkomna Sara
Gestrelius (SICS), Elina Rönnberg (Schemagi) samt Stefan Bengtsson (Stockholms läns
landsting).
Efter avklarade årsmötesförhandlingar bjöd SOAF och LiU in till föredrag om
operationsanalys och om OA-relaterad utbildning vid LiU.

Exjobbspris
SOAFs exjobbspris 2013 gick till Gerasimos Loutos, KTH, för exjobbet “Development of
Prediction Schemes for Real-time Bus Arrival Information”. Handledare var Dr. Oded
Cats.

Föreningsmöten
Den 3/3 2014 ordnade SOAF ett föreningsmöte i anslutning till att intressegruppen för järnväg
och kollektivtrafik hade möte i Stockholm. Vid föreningsmötet fastslogs stadgeändringarna
som föreslogs vid årsmötet.

Intressegrupper
Underhåll
Som en effekt av mötena i intressegruppen under 2013 skickades en ansökan för ett
forskningsprojekt om underhåll in till Vinnovas program för utmaningsdriven innovation. En
förstudie beviljades, och i maj 2014 blev själva projektet, ”Future Industrial Services
Management” godkänt. Projektet utgår från möjligheten att nyttja tillståndsinformation från
olika källor för bättre koordinering och effektivare verksamheter. Tre fokusområden för att
främja ett högre utnyttjande av informationen undersöks: dataflöden, underhållsstrategier och
nya affärsmodeller för underhåll. Ansatsen baseras på två större fallstudier, med ytterligare
deltagande från olika industribranscher. OR-tekniker är en central komponent i projektet, som

genomförs under 2014-2016 som ett samarbete mellan Siemens Industrial Turbomachinery,
Euromaint Rail, Eduro, Scania CV, GKN Aerospace, TXG Development, Chalmers,
Linnéuniversitetet, lett av SICS Swedish ICT.
För mer information, se https://www.sics.se/projects/futureservices

Järnväg och kollektivtrafik
Den 3 april 2014 arrangerade SOAFs intressegrupp för järnväg och kollektivtrafik ett möte i
Stockholm, som lockade 23 deltagare. Värd för mötet var Samtrafiken
(länk: www.samtrafiken.se), som samtidigt passade på att visa upp sina nya lokaler i
Kollektivtrafikens hus (länk: http://kollektivtrafikenshus.se/) alldeles invid Stockholm
centralstation.
Programmet bjöd på följande sex presentationer:
•
Välkommen till Samtrafiken, Gerhard Wennerström, VD Samtrafiken
•
Om kollektivtrafikens hus, Christina Djurestål, platschef Kollektivtrafikens hus
•
Jernhusens bidrag till att skapa goda förutsättningar för effektivare person- och
godstransporter, Paul Van Doninck, Jernhusen
•
SICSten – Verktyget som hjälper Trafikverket att hitta optimala tåglägen, Malin Forsgren
och Martin Aronsson, SICS Swedish ICT
•
K2 – Nationellt forskningscentrum för kollektivtrafik, Anna Anund, VTI
•
TLS – Trafikledningssamverkan – ett samarbete och en IT-tjänst där trafikföretag delar
information och hjälper varandra genom utbyte av realtidsinformation, Lars Löfquist,
Samtrafiken

Sjukvård
Sjukvårdsgruppen hade inga aktiviteter under året.

Medlemmar
Kassören Anders Petersen har under 2014 rensat upp i SOAFs medlemsregister. På SOAFs
utskickslista, som tidigare använts som medlemsregister, finns 103 personer. SOAF har i
skrivande stund 15 betalande enskilda medlemmar och 19 medlemsföretag: Blekinge tekniska
högskola, Chalmers tekniska högskola, FOI, Högskolan i Skövde, Industrial Optimizers AB,
Jeppesen AB, KTH Trafik och Logistik, LiU KTS, LiU Optimeringslära, LiU
Produktionsekonomi, Preference AB, Riiplan AB, Samtrafiken i Sverige AB, SICS Swedish
ICT AB, SJ AB, Sweco TransportSystem AB, Systecon AB, Trafikverket och Transrail
Sweden AB.

Webbsida
Webbsidan, www.soaf.se, är vår främsta informationskanal. Hemsidan har använts för att
sprida information fortlöpande.

Internationella kontakter
SOAF har haft fortsatta kontakter med den danska OA-föreningen DORS genom samarbetet
kring Orbit, som utkom med två nummer (22 och 23). SOAF var också representerat vid
IFORS-konferensen, där Thomas Ekström deltog på uppdrag av styrelsen och Sara Gestrelius

i rollen som forskare. Thomas var även med på EURO-mötet och röstade på uppdrag av
styrelsen.

Ekonomi
Vid årsskiftet 2014-12-31 hade SOAF ett balanserat eget kapital som uppgick till 259 204 kr,
samt en vinst för år 2014 som uppgick till 37 235 kr. Styrelsens förslag till årsmötet är att
vinsten balanseras till nästkommande år. Om detta förslag bifalls kommer då balanserat eget
kapital efter årets utgång motsvara 296 440 SEK.

Styrelse, revisorer och valberedning
SOAF:s styrelse har sedan förra årsmötet bestått av:
Markus Bohlin, ordförande
Michael Patriksson, vice ordförande
Elina Rönnberg, sekreterare
Anders Peterson, kassör
Per Olov Lindberg, ansvarig exjobbpris
Tomas Gustafsson, Orbit-redaktör
Riitta Räty, EURO/IFORS
Sara Gestrelius, webredaktör
Stefan Bengtsson (adjungerad)
Revisorer är Martin Joborn och Anders Eriksson. Patrik Eveborn är suppleant.
Valberedningen omvaldes vid separat föreningsmöte den 3/3 2014 och består av Lars-Göran
Mattsson (ordf), Jan Frelin samt Fredrik Persson.

Styrelsemöten
Styrelsen har under 2014 haft 15 protokollförda ordinarie styrelsemöten, varav 13
genomfördes i form av telefonkonferens och två genomfördes som fysiska möten (ett
stategimöte med kort avslutande formellt styrelsemöte vid Jeppesen den 13/6 samt ett
styrelsemöte i samband med medlemsmötet i Stockholm den 3/3).
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