Verksamhetsplan för NVF:s svenska avdelning 2019
Verksamhetsplanen för 2019 grundar sig på förbundets Strategiska Plan 2016-2020

Styrelsen
Styrelsen ska verka för att sprida kunskap om NVF:s verksamhetsområden och främja
utvecklingen inom väg- och transportsektorn genom samarbete mellan yrkesverksamma i
Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige. En viktig del av NVF:s arbete är att utbyta
information, kunskap, erfarenheter och best practice mellan de nordiska länderna. Genom att lära
av varandra får vi ökad kunskap och kan skapa bättre förutsättningar för medlemmarna i
föreningen. Under 2019 planeras fyra styrelsemöten.
Sverige är ordförandeland för NVF 2016-2020, det innebär bland annat att göra utskick till
förbundsstyrelsen som träffas 2 gånger per år, och inför förbundsmöten som träffas 1 gång per år
samt vara sammankallande i sekreterargruppen och kommunikationsgruppen.
På Förbundsstyrelsemötet kommer utskott att bjudas in för att informera om sitt arbete. Tema för
möten tas fram i samverkan med de övriga NVF-sekreterarna. På Förbundsmötet som äger rum i
november 2019 kommer de sista fyra utskotten som kvarstår under vårt ordförandeskap, att
bjudas in och berätta om vad som är av mest intresse i utskottet just nu. Alla utskott rapporterar
sin verksamhet genom att skicka in en verksamhetsberättelse i november månad. Styrelsen
kommer särskilt fokusera på förberedelser för Via Nordica och fortsatt fokusera på digitaliseringen
inom transportområdet och kompetensförsörjningen inom branschen.
NVF samverkar också med BRA, Baltic Road Association samt PIARC, World Road Association).

Kommunikation
Med externt stöd bedriver vi NVF-kommunikationen under tiden då Sverige har ordförandeskapet.
Det gäller att underhålla NVF webben med kalenderaktiviteter, informera om nytt kring Via
Nordica och publicera nyhetsbrev. Vi marknadsför och informerar om NVF:s verksamhet även
utanför NVF genom att sprida notiser och artiklar till branschgemensamma tidskrifter och
nyhetsbrev. Vi följer och stöttar utskottens arbete, till exempel genom att marknadsföra och
administrera seminarier. Vi har startat en kanal på YouTube där utskotten kan publicera inspelade
seminarier eller presentationer för att ytterligare öka kunskapsspridningen inom NVF. NVF finns
även på Facebook där vi lägger upp nyheter om tex NVF:s stipendier mm.

Via Nordica
Det förberedande arbetet för Via Nordica 2020 fortsätter och NVF:s styrelse utgör styrgrupp.
Projektet leds av Annelie Nylander och Jonas Bäck med stöd av Lotta Ahlbertz, Malmö
Kongressbyrå. Utskotten har fått utse en representant per utskott som utgör referensgruppen.
Under 2019 intensifieras arbetet för färdigställande av programmet och utskottsdagen. Under
hösten 2019 kommer vi att öppna anmälningsmöjlighet till Via Nordica. Under 2019 fortsätter
arbetet med att kontakta presumtiva partners som gentemot betalning får extra utrymme under
Via Nordica.

Stöd, stipendium och pris
Ett bidrag a 300 000 kr finns avsatt till förstudier och utvecklingsprojekt. Möjligheten att söka

bidrag kommer att utannonseras under maj månad. Årets bidrag ska fokusera på Via Nordica 2020
och kunna presenteras där. Föreningen delar också årligen ut stipendium och pedagogiskt pris.
Annonsen publiceras hösten 2019 och kommer att spridas dels i högskolenätverket och i ett antal
tidningar. Deadline att söka blir i början av 2020. Extern expert anlitas för att granska inkomna
ansökningar.

Möten
Sekretariatet arrangerar avdelningens årsmöte. Det ska äga rum innan mars månads utgång.
Program och inbjudan ska spridas i mitten av februari månad.
Det är viktigt att låta studenter som är inskrivna på universitet och högskolor att gratis kunna delta
i av NVF arrangerade seminarier i Sverige. Inbjudningar ska spridas via föreningens
universitetskontakter.
Styrelsen och utskotten arbetar för ett ökat medlemsantal genom olika aktiviteter som bl.a. öppna
seminarier och informationsaktiviteter. Utskotten uppmuntras att arrangera seminarier och om
mötet äger rum i Sverige finns det ekonomiskt stöd som går att ansöka om hos den Svenska
avdelningen.

