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Årsmötesrapport och andra nyheter 
 
Högsommarvärmen har slagit till ordentligt, men än är det ett tag kvar innan semesterperioden. 
Inom vår bransch har vi hunnit avverka ett årsmöte och en del annat sedan senaste medlemsbrevet. 
Här följer en kort sammanfattning av årsmötet samt en uppdatering av verksamheten i BFB 
(Håltagnings-, Rivnings- och Saneringsentreprenörerna). 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls på Stockholmsmässan i Älvsjö i samband med byggmässan Nordbygg. Tisdagen den 10 
april samlades närmare 60 personer vid lunchtid för årsmötet 2018.  
 
Vi inledde med att välja styrelser till underföreningarna Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- 
och Saneringsentreprenörerna (RivoSaner). Därefter gick vi över till att avhandla 
årsmötesförhandlingarna enligt den utskickade dagordningen. Mötet fastställde i tur och ordning 
2017 års verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningar och gav därefter styrelsen 
ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas rekommendation. Därefter fastställdes medlems- och 
serviceavgifter för 2018, vilka finns noterade i årsmötesprotokollet.  
Till ny styrelse för BFB valdes Anders Andersson till ordförande och som ledamöter från Håltagarna 
utsågs Linda Dahlin, Elisabeth Johansson och Lennart Österwald med Gunnar Bohman som 
suppleant. Från RivoSanering utsågs Pauli Hietala, Håkan Karlsson och Igor Kecskés Maconkai till 
ordinarie ledamöter och med Jörgen Persson som suppleant.  
 
Övriga ledamöter som, utöver ovanstående representanter, valdes in i underföreningarna HiB 
respektive RivoSaner är Tony Stigmanslid, Malin Söderson, Pio Rodriguez och Richard Steen samtliga 
från RivoSaner. I styrelsernas arbetsplanering ingår att samtliga ledamöter kommer att fördela 
ansvar och uppgifter mellan sig utifrån arbetsområde och intresse. Huvuddelen av det operativa 
arbetet kommer att utföras av föreningens kansli. 
 
Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan fastslogs av årsmötet. Inga motioner hade 
inkommit. 
 
Årsmötet beslutade också att lägga höstmötet i samband med Demcon som arrangeras på Infra City i 
Upplands Väsby. Torsdagen den 27 september är höstmötet. Kallelse med dagordning kommer att 
läggas upp på hemsidan längre fram. 
 
Årsmöteshandlingar inklusive protokollet kommer att finnas tillgängliga på hemsidan så snart 
protokollet har justerats. 
 
Efter årsmötet valde flera medlemmar att gå igenom utställningshallarna för att få en bild av de olika 
nyheter som ställdes ut. Senare på kvällen var det återsamling vid kajen nedanför Strandvägen och 
en middagskryssning i Stockholms innerskärgård. En trevlig avslutning på dagen. 
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Verksamhetsplan 2018 
I övrigt kan vi konstatera att styrelsens verksamhetsplan för det nya verksamhetsåret fortsätter med 
flera av de viktiga projekt som redan pågår. Verksamhetsplanen 2018 ser ut enligt följande: 
 

- Fullfölja det beslutade utbildnings- och certifieringsprogrammet RAM. Under 2018 ska 
alla medlemsföretag ha genomfört RAM för samtlig personal. 

- Fortsätta utveckla branschspecifika utbildningar inom bland annat arbetsmiljö i 
samverkan med branschens leverantörer. 

- Utreda förutsättningarna för ökad regional verksamhet. 
- Utreda förutsättningarna för ökad dialog med de stora byggbolagen (och dess 

leverantörsportal) rörande BFB-certifiering som krav. 
- Planera gemensam mässresa till Bauma 2019. 
- Fortsätta utveckla BFB:s nya hemsida. 
- Bevaka och delta i Sveriges Byggindustriers arbete att utveckla samverkan med 

specialföretagen inom BI. 
- Skicka ut cirka 4-6 medlemsbrev under året. 
- Arrangera medlemsmöte i samband med Demcon 2018. 
- Utveckla samverkan med branschens leverantörer. 
- Arbeta fram idéer och innehåll till medlemsmöten i syfte att öka antalet närvarande 

medlemmar. 
- Ta fram en plan för och inleda arbetet med denna för att successivt höja statusen på 

yrket/branschen (håltagning, rivning, sanering). 
- Bevaka branschens (håltagning, rivning, sanering) intressen i samband med det pågående 

revideringsarbetet av AB-systemet. 
 
 
 
 
Ha nu en fortsatt bra vår/sommar så ses vi på höstmötet och Demcon den 27 september! 
 
 
 
 
Hälsningar 
 
Styrelserna och kansliet för BFB, HiB och RivoSaner 
 


