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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 08/2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

SBIF:s ordinarie höstmöte hålls lördagen den 17.11.2018 kl. 13.15 på Radisson Blu Marina Palace Hotell,
Slottsgatan 32, Åbo. Fullmaktsgranskningen börjar kl. 13.00.
Vid mötet behandlas de ärenden SBIF:s stadgars § 16 föreskriver samt de ärenden styrelsen beslutat
hänskjuta till höstmötet. Rösträtt tillkommer endast befullmäktigad delegat. Alla medlemmar har rätt att
närvara. RKL:s svenskspråkiga distrikt sammanträder i omedelbar anslutning till SBIF:s höstmöte. Rösträtt
tillkommer endast befullmäktigad delegat enligt RKL:s stadgar. Möteshandlingarna kan beställas i förväg från
förbundskansliet, annars delas de ut på plats.
Kom även ihåg att snarast möjligen anmäla era delegater till RKL:s förbundsmöte den 18.11.2018.
Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 17.11.2018 i Åbo
1. Mötets öppning
2. Väljes ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
3. Väljes två protokolljusterare och två rösträknare.
4. Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställande av röstlängd
5. Fastställes styrelsemedlemmarnas arvoden och andra ersättningar.
6. Väljes styrelseordförande för följande kalenderår.
7. Väljes övriga ordinarie medlemmar i styrelsen och deras personliga suppleanter
för följande kalenderår.
8. Behandlas verksamhetsplanen (bilaga 1) och budgeten (bilaga 2) för följande kalenderår samt fastställes
årsavgiftens och inskrivningsavgiftens storlek (bilaga 3).
9. Fastställes verksamhetsgranskarnas arvoden.
10. Väljes två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.
11. Val av SBIF:s observatör jämte suppleant i RKL:s styrelse
12. Behandlas eventuella inlämnade motioner och diskussionsinlägg.
- Styrelsen förslag till uppdaterade av förbundets stadgar
- Styrelsens förslag till röstnings- och valordning
- Styrelsens förslag om avslutande av fonder
- Styrelsen förslag om försäljning av den med SBH samägda fastigheten i Malm
13. Mötets avslutning
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Föredragningslista för RKL:s svenskspråkiga distrikts möte den 17.11.2018 i Åbo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötets öppning
Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
Väljs två protokolljusterare och två rösträknare
Konstateras att mötet är lagligt sammankallat.
Fastställs röstlängd
Övriga ärenden
Mötets avslutning

SBIF nytt
OBS! OBS! Förbundets styrelse står inför att svårt beslut då det gäller våra prenumerationer av tidningarna
Husbyggaren från Sverige och VVS-tidningen som VVS Föreningen i Finland ger ut. Postningsavgifterna
stiger avsevärt för båda tidningarna och det är inte säkert att förbundets ekonomi klarar en sådan
påfrestning. Vi ser därför gärna att ni svarar på enkäten i högra balken på www.byggarna.fi om vilken eller
vilka av tidningarna ni verkligen läser och behöver. Det går även bra lämna din åsikt till förbundssekreteraren
per telefon, 045-633 2346, eller e-post, sbif@byggarna.fi.
Styrelsen har sammanträtt den 20.9 och, som märks ovan, behandlat kommande höstmöte i Åbo. På mötet
anmäldes bland annat att Nordiskt Byggsymposium gått av stapeln i Helsingfors den 7–8.9 med totalt ca. 20
deltagare från alla nordiska länder. I programmet ingick bland annat besök på Olympiastadion och en guidad
rundtur i Helsingfors med stadsplanerare Dan Mollgren som guide. Från SBIF deltog Tomson Holmlund,
Göran Selenius och Joakim Högström.
Den 25.9 besökte förbundssekreteraren och Leif Fagernäs från NÖB samt Kenneth Julin från VBF första
årets byggstuderande i Vasa. Närvarande var 25 studerande och alla anslöt sig som studerandemedlemmar.
Välkomna med i verksamheten!

SBH
Hänt i föreningen
SBH hade sitt första möte för hösten, en glad och aktiv grupp medlemmar deltog. SBH välkomnade två nya medlemmar
Andreas Ermala (på plats) och Santeri Määttä.
Kryss i kalendern
Höstmöteskallelse! SBH har sitt höstmöte den 18.10.2018 klockan 19.00 på Tekniska salarna, Eriksgatan 2. Under mötet
väljs delegater till SBIF:s höstmöte i Åbo.

VBF
Hänt i föreningen
September månadsmöte hölls på Vasa Byggcentrum och ordförande meddelade om kommande kurser som RKL ordnar
samt Kiinko. Även lite om det nya som berör certifierade vattenisolerare. Kvällens höjdpunkt var dragningen av en vecka i
föreningens stuga bland de medlemmar som betalat sin medlemsavgift i tid i våras. Vi gratulerar vinnaren ännu en gång
Vid månadsmötet deltog 9 medlemmar, i samband med mötet bjöds mötesdeltagarna på kaffe och tilltugg
Kryss i kalendern
Torsdag 18 oktober kl. 19:00 håller vi månads- och höstmöte vid Svenska klubben på Strandgatan 4.
Varmt välkomna!

2

VNB
Hänt i föreningen
Onsdagen den 26.9 höll VNB sitt septembermöte i form av en exkursion till YIT:s Tripla byggnadsprojekt i Böle.
Vi åkte med Frimans buss och samlade in deltagare längs vägen. Sammanlagt deltog i exkursionen 15 studerande 1 lärare
11 VNB:are samt förbundssekreteraren.
Vi var på plats kl 14.00. Till att börja med, berättade ansvariga arbetsledare Olli Virtanen allmänt om projektet.
Därefter delades vi i 2 grupper och gjorde en rundvandring i projektet.
Kl 16 samlades vi åter och därefter började hemfärden. Efter dessa otaliga trappor vi gått i, var det välkommet med
några öl som VNB bjöd på under hemresan.
Kryss i kalendern
VNB:s HÖSTMÖTE torsdagen den 18.10 ordnas även som en exkursion. Denna gång åker vi till Fiskars och ser på olika
saneringsprojekt.
Vi samlas kl 17.00 på parkeringen vid torget nedanför K-Market. Vi kommer att börja med Tröskhuset o Nya kasernen och
avsluta med stenhuset.
Jerker Fagerholm o Pia Palmqvist är värdar under exkursionen. Traktering utlovad.

NÖB
Hänt i föreningen
NÖB höll månadsmöte den 13 september 2018 vid Oy Kewatec Aluboat Ab
Storgrundsvägen 1 67900 Karleby Finland
Vid månadsmötet deltog 15 personer.
Projektchef Jesper Häggblom vid Kewatec informerade om tillverkningen av aluminiumbåtar. Information om företaget finns
på följande adress: www.kewatec.fi . Vi tackar för en intressant guidning på området och i produktionshallarna. Vi tackar
också för kaffe med tilltugg som bjöds sällskapet. Förplägnaden avnjöts i föreläsningsutrymmet.

Kryss i kalendern
OBS! Höstmöte
Höstmötet hålls den 18 oktober 2018 vid Ekeris konferensutrymmen. Adress: Kållbyvägen 1276 68800 Kållby kl. 18:00.
Styrelsen samla kl. 17:00 på samma plats.
Kvällens värd är Byggnads Ab Nynäs, som efter höstmötet förevisar det pågående byggprojektet på dryga 10 000m2
produktionsutrymmen vid Ekeri.
Alla medlemmar välkomna!
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ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF öppnade höstsäsongen med ett besök till Boda farm på Attu. I mötet deltog 11 medlemmar + 4 avec. Före mötet fick vi
en kort presentation av gården och dess historia av kvällens värdar. Efter mötet presenterades gårdens produktion
bestående av äppel- och päronodlingar. Vi besökte även gårdens musteri och fick en förevisning av
produktionsanläggningen. Kvällen avslutades med en fin bjudning inne i ett renoverat sädeslager. ÅBF riktar ett stort tack
till Boda farm för besöket och bjudningen.
Kryss i kalendern
Nästa möte är föreningens höstmöte och hålls 22.10.2018 klockan 19.00 i Kjells kitchen. Weber är kvällens föredragande
och ska presentera sina nya golvspackel.

ÖNB
Kryss i kalendern
Resa till Finnbuildmässan den 12.10 start ca kl 10.00 från Borgå, anmälningar till Anders, anders.tallberg@reimgroup.com
senast den 5.10.
Höstmöte på Grand torsdagen 18.10 klockan 18.00

Jubilarer
75 år
Leif Winsten 03.10 VNB

70 år
Roger Brännäs 03.10 VBF
Stig Kavander 15.10 ÅBF

Ett stort grattis till er alla!

Nya ordinarie medlemmar
Andreas Ermala SBH
Kasper Sundholm ÅBF

Välkomna med i verksamheten!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den sista oktober.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.
Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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