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SGFs syfte enligt stadgar
Föreningen har till ändamål att främja utvecklingen av geoteknik med grundläggningsteknik,
ingenjörsgeologi och miljöteknik i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Medlemmen

Driva utveckling

Mål: Föreningen ska erbjuda den enskilde medlemmen en möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Genom SGF ska medlemmen ha tillgång till aktuell
information och kunna påverka branschens utveckling. SGF ska vara en naturlig
mötesplats för nätverksbyggande och kollegial samvaro.

Mål: Föreningen ska i hela kedjan från fält- och laboratorieundersökningar till utförande
av geokonstruktionen/byggnation driva utvecklingen med fokus på att implementera ny
kunskap, skapa verktyg, handböcker samt påverka normgivande dokument. SGFs arbete
ska ge en högre kompetens i branschen och en ökad kvalitet på det arbete som utförs.
SGF ska driva frågor som berör arbetsmiljö och säkerhet relaterade till geoteknik,
ingenjörsgeologi och miljögeoteknik.

Vi




Vi når målet genom att:
 bedriva kommitté och projektverksamhet som fokuserar på frågeställningar med
nytta för SGF-medlemmen.
 arbeta med frågor som berör vatten (hydrogeologi)
 arbeta med frågor som berör berg
 driva kommittéövergripande projekt som hanterar frågeställningar som berör flera
kommittéer och/eller SGF i stort.
 bevaka/delta i det nationella standardiseringsarbetet genom aktiv medverkan i
Knutpunkt Geo och andra relevanta SIS TK.
 ha en ökad samverkan med övriga aktörer i branschen för att driva gemensamma
frågor med målsättning att få mer nytta för satsade resurser och större genomslag.
 aktivt arbeta för ett ökat utbyte och samarbete mellan akademin och SGFaren.
 erbjuda kurser med hög kvalitet där ny kunskap förmedlas.
 informera SGFarna om nya publikationer och resultat.






når målet genom att:
erbjuda kurser med hög kvalitet.
arrangera aktuella seminarier/workshops med tydlig fokus på öppen diskussion.
SGFs arrangemang präglas av en öppen social miljö som skapar förutsättningar för
nätverksbyggande.
erbjuda återkommande lokala arrangemang med fokus på de lokala
frågeställningarna och projekten.
kommittéerna bidrar med lokala arrangemang i samverkan med lokalavdelningarna
via hemsidan sprida information och erbjuda webbinarier samt webkurser.
samarbeta med högskolor/universitet för att erbjuda vidarutbildning/kurser.

Nationellt

Internationellt

Mål: Föreningen ska synliggöra geoteknikerns och miljögeoteknikerns betydelse, dels för
att påverka samhällsutvecklingen, dels för att höja statusen för SGF medlemmen. SGF
ska bidra till att attrahera fler till området och medverka i utvecklingen av utbildningar
på högskolor/universitet. Föreningen ska samla och förmedla information och kunskap
till såväl medlemmen som en bredare publik.
Vi










Mål: Föreningen ska arbeta för att svensk geoteknik och miljögeoteknik får en
framträdande roll på den internationella arenan. SGF ska påverka internationellt
standardiseringsarbetet samt inhämta kunskap och erfarenheter från andra länder.
Vi




når målet genom att:
SGF medverkar i och påverkar ISSMGE och IAEG
vidareutveckla den nordiska samverkan.
föreningen syns på konferenser och SGF:s medlemmar uppmuntras till att publicera
svenska forskningsresultat och erfarenheter.
 inhämta kunskap och erfarenheter från andra länder samt aktivt arbeta för att
underlätta införandet av ny kunskap i Sverige.
 publicera en engelsk sammanfattning för alla SGF rapporter.
 SGF aktivt medverkar i Knutpunkt Geostandarder och andra relevanta SIS TK för att
påverka standarder och nationella bilagor.

når målet genom att:
synas i media/debatt, även utanför fackpressen.
synliggöra vad SGFaren gör.
bedriva kommitté och projektverksamhet som förmedlar det senaste inom respektive
ämnesområde.
ha en strukturerad och aktiv hemsida.
öka samverkan med övriga aktörer i branschen för att driva gemensamma frågor.
aktivt samverka med högskolor/universitet genom gemensamma aktiviteter.
bidra med material som kan användas i undervisningen.
uppmuntra SGFarna att medverka i högskolornas/universitetens undervisning.

Bakgrund
Under 2013 genomfördes ett arbete för att förtydliga hur SGFs ändamål ska uppnås. Syftet har varit att skapa en ”kompass” för hur SGF ska bedriva sin verksamhet för att på bästa sätt leva
upp till sitt ändamål/syfte och skapa nytta för medlemmarna. Kompassen fokuserar på fyra områden: Medlemmen, Driva utveckling, Nationellt och Internationellt. Målen och hur de ska
uppnås har formulerats utifrån stadgarna och medlemmarnas synpunkter i en enkät som genomfördes under 2013. Kompassen har använts under 2014 till 2016 för att driva verksamheten,
och en översyn gjordes i samband med styrelsemötet i juni 2016.

