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SBIF:s höstmöte 2019
Årets höstmöte hölls den 16 november i Lahtis. Alla föreningar var representerade och de ärenden som
förbundets stadgar föreskriver behandlades. Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes
liksom även årsavgiften för 2020, det vill säga 161 euro för dubbelt medlemskap och 84 euro för endast SBIFmedlemskap. För de som är över 65 blir avgiften 89,50 euro eller 42 om man endast betalar SBIF:s avgift.
Tomson Holmlund valdes enhälligt till ordförande för åren 2020-2021 och för övrigt ser styrelsen ut enligt
följande
SBH
VBF
VNB
NÖB
ÖNB
ÅBF

Johan Sundman (suppleant Jesse Lehtinen) 2020 - 2021
Kenneth Julin (suppleant Torvald Björkqvist) 2020
Göran Selenius (suppleant Kim Isaksson) 2020- 2021
Thomas Lund (suppleant Leif Fagernäs) 2020
Anders Tallberg (suppleant Peter Broman) 2020
Kenneth Koskinen (suppleant Matias Jensén) 2020 -2021

Lotten avgjorde vilka föreningars representanter som valdes endast för ett år i samband med övergången till
systemet som följer de nya stadgarna. Till SBIF:s observatör i RKL:s styrelse år 2020 valdes förbundssekreterare Joakim Högström med ordförande Tomson Holmlund som suppleant.
RKL:s årsmöte
RKL höll sitt årsmöte dagen efter den 17.11.2019 och där fick styrelsen lov att gå vidare med styrelsereformen
enligt den föreslagna modellen, dvs. att det bildas fem nya områden med två styrelseplatser var. Modellen
skall presenteras, och möjligtvis godkännas, på förbundsmötet i Jyväskylä i november 2020. Vuoden
Rakennusmestari premierades även i år på förbundsmötet och utmärkelsen gick i år till Matti Vihinen och Jussi
Nurminen fick utmärkelsen Vuoden nuori rakennusmestari.
För första gången tilldelades en svenskspråkig förenings medlem det åtråvärda Rakentajain kunniamerkki.
Tom Forsblom från ÖNB fick erkännande för sitt långa arbete i RKL:s styrelse och framgångsrika yrkesliv.
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Vanligtvis delas endast ett märke ut per år, men
eftersom det i år fanns två väldigt starka
kandidater fick även Juha Klami från Haminan
rakennusmestariyhdistys utmärkelsen.

RKL:s ordförande Ari Autio delade ut Rakentajain
kunniamerkki åt Tom Forsblom.

SBH
Kryss i kalendern
SBH kallar till extra medlemsmöte angående föreningens hyreslokal torsdagen 19.12.2019 klockan 18.50.
Torsdagen 19.12.2019 klockan 19.00 arrangeras den traditionsenliga julfesten för SBH:s medlemmar samt inbjudna gäster.
Lottervinster till julfesten får gärna medtagas.

VBF
Hänt i föreningen
November månadsmöte hölls på Kyrö Distillery i Storkyro. Månadsmötets deltagare tog del av Kyrös historia från idé till
förverkligande samt hur Kyrö GIN och Whiskey framställs. Efter rundvandringen intogs kaffe och smörgåsar och
månadsmöte. Till sist avslutades kvällen med fri shopping.

Föreningens medlemmar tillönskas en God Jul och ett Gott Nytt År!
Kryss i kalendern
VBF:s Januarimöte kommer att hållas torsdagen den 23.1.2020 kl.18.00 vid Vasa Byggcentrum.
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VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 14.11 gjorde VNB ett besök till EKTA-Bryggeri i Ekenäs. Jonas Salminen tog emot oss och förevisade
apparatur och utrymmena. Vi fick provsmaka på deras äppelcider. Nytt för dem, är också numera ölbryggning i liten skala.
Detta nya öl fick vi också provsmaka. Första satsen var slutsåld redan före den var färdig. Efter detta förflyttade vi oss till
Motell Marine, där vi höll möte. Föreningen bjöd på varm smörgås och tillhörande drycker åt samtliga 15 mötesdeltagare.
De 28.11 höll VNB konstituerande möte. Görre Selenius omvaldes till kassör och Tapsa Ajalin omvaldes till sekreterare med
hjälp av Leo Gustafsson som sköter om texten till meddelandet.

Kryss i kalendern
ÅBF:s och VNB:s medlemmar med sin partner inbjuds till Års-/Julfest den 5-6 januari 2020. Festen hålls på Viking Grace.
Båttidtabell / ms Viking Grace
Söndag 5.1
Åbo – Stockholm
Måndag 6.1(trettondag)
Stockholm – Åbo

kl. 20.55 – 06.30
kl. 07.45 – 19.50

Alla tider är lokala

Pris: 60 euro / person i delad A-hytt (Seaside hytt)
I priset ingår: -kryssning Åbo – Stockholm – Åbo i delad A-hytt
-buffetmiddag inkl. måltidsdrycker kl 21.00 på utresan
-transport Hangö, Raseborg – Åbo , alt. Pargas – Åbo, tur-retur.
Tillägg:
-frukost i Stockholm , 11 euro / pers
-buffet-lunch, inkl måltidsdrycker kl 11.00 (svensk tid) , 24 euro/pers.
Preliminär bokning borde göras senast 8.12.2019, så tiden är ganska knapp
Namnlista med födelsetider och hyttfördelning vill de ha senast 18.12.2019
Anmälan till Leo Gustafsson, 0400 875215 eller leo@pp.inet.fi senast 4.12.2019
Betalning:
Kryssningen inbetalas till VNB:s konto i OP: FI55 5549 8320 0106 63 (554983-210663)
Du betalar:

-60 euro/pers om du bokar enbart kryssningen och kvällsmiddagen
-71 euro/pers om du därtill bokar frukost
-95 euro/pers om du vill ha hela paketet med,kryssning, kvällsmiddag, frukost o lunch
-84 euro/pers om du vill ha , kryssning, kvällsmiddag och lunch

Vill du ha pappersfaktura (för bokföring) så kontakta Leo. Busstidtabell får ni då vi vet vem som kommer och varifrån.

ÖNB
Hänt i föreningen
ÖNB hade inget möte i november.
Kryss i kalendern
ÖNB är inbjuden till SBF:s julfest den 19.12 klockan 19.00 start från Borgå 17:30 från Fredsgatans turisthållplats. OBS OBS
Anmälningar till Anders SENAST den 13.12 klockan 14:00 tel 0407696383.

ÅBF
Hänt i föreningen
Månadsmötet 19.11.19 var på Kjell's kitchen där Mika Kenttä från Kastelli berättade om företaget och deras produkter.
Kastelli blev marknadsledande inom småhusförsäljning 1994 och har bibehållt sin ställning på marknaden. Ett samarbete
med VTT inleddes 1998 för att säkerställa konstruktionernas hållbarhet. Året 2006 var ett rekordår för Kastelli, som sålde
1750 huspaket. 2018 hade Kastelli 13.8% av småhusmarknaden.
Efter föreläsningen bjöds vi på kvällsbit av Kastelli och diskuterade framtidsutsikter inom småhusbyggande med Mika.
ÅBF tackar Kastelli för en informativ föreläsning.
Kryss i kalendern
ÅBF har inget månadsmöte i december. Årsfesten sker tillsammans med VNB, Leo tar emot bokningar. Kolla VNB:s spalt.
Nästa möte är i januari 21.1 platsen och tiden kommer i januari meddelande.
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NÖB
Hänt i föreningen
Den 21:a besökte 16 medlemmar JA-KO Betonis betongfabrik i Karleby. Föreningens nya ordförande Thomas Lund
informerade bla om diskussioner förda vid SBIF:s höstmöte 16.11.2019 i Lahtis gällande situationen kring SBIF:s och RKL:s
framtid. Samtidigt också kort information om att diskussioner förs parallellt med DIFF, eftersom det är helt klart att
förändringar kommer att ske efterföljande verksamhetsperiod.
Företagets regiondirektör Jaakko Eloranta berättade om JA-KO Betonis historia som började redan för över 50 år sedan i
Karleby. Företaget är idag ett självständigt dotterbolag till Rusko Betoni och är en expert inom betong. Jaakko presenterade
en imponerande mängd med referenser inom sina huvudsegment, betong och betongprodukter. En hög servicenivå, effektiv
produktion och en hög investeringsnivå är idag ett måste för att hålla upp konkurrenskraften. Andra utfodringar som har
tacklats den senaste åren är det faktum att sand inom kort framtid inte längre kan användas i betongen. En produktutveckling
som pågått några år har nu resulterat i att sanden ersätts med krossat berg, som i sin tur lett till en ännu högre kvalitet hos
slutprodukten. Utveckling av stolpfundament till olika typer av master, betongvikter till undervattensrör samt brunnsringar är
typiska betongprodukter. Turbulensen kring betongkvaliteter har inte drabbat JA-KO Betoni eller Rusko. Jaakko poängterade
att speciellt deras målmedvetna kvalitetstänkande är ett synligt resultat av detta. Ett annat konkret resultat att vara stolt över
är att företaget är marknadsledare, som leverantör av betong till fundament för vindkraftverk. NÖB tackar JA-KO Betoni för
den mycket intressanta presentationen, rundvandringen samt kaffet med tilltugg.

På bilden: Regiondirektör Jaakko Eloranta
Kryss i kalendern
Inget möte hålls i december.
OBS! Det finns fortfarande några tider lediga i vår stuga i Äkäslompolo inkommande vinter. Ring disponent Bengt
Häggman + 358 440 663187

Jubilarer
75 år
Leif Cederholm 25.12 ÖNB

Ett stort grattis till Leif!

Hälsar

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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