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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 06/2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Förbundsmöte i Hangö den 17 – 18 maj
SBIF:s vårmöte och vårkongress arrangerades i år Väst-Nyländska Byggmästareföreningen
i Hangö. Fredagen den 17 maj sammanträdde förbundsstyrelsen på Regatta Spa Hotel
medan övriga anlända gäster njöt av bastu och kvällsbit på HSF Marine.
På styrelsemötet behandlades bland annat Byggnadskalendern, som kommer ut nästa gång
år 2021, även då i samarbete med RKL. Det konstaterades även att en hel del
medlemsavgifter ännu är obetalda. Så om du hör till SBH, NÖB, ÅBF eller VNB kolla att
din räkning kommit fram. Den har sänts som e-post ifall vi har din adress i registret. Ifall
du inte hittar fakturan, vänligen kontakta förbundssekreteraren.
På lördagen arrangerades en busstur till Hangö Frontmuseum. Där togs vi emot av Sonja
Bäckman som guidade halva gruppen genom museets inomhusutställning medan andra
halvan gick krigsstigen runt området och bekantade sig med kringliggande korsun och njöt
av det somriga vädret.
Efter exkursionen intogs lunch på Regatta varefter vårmötet hölls på samma hotell. Efter att
mötet konstituerats lästes verksamhetsgranskningen upp och mötet kunde godkänna
styrelsens verksamhetsberättelse för år 2018 och styrelsen samt förbundssekreteraren
beviljade ansvarsfrihet. Som ett extra diskussionsinlägg tog styrelsen upp försäljningen av
den med SBH samägda fastigheten i Malm. Det finns en intresserad köpare som gett 80 000
euro som sista anbud, vilket understiger tidigare satta gräns. Mötet befullmäktigade ändå
styrelsen att sälja SBIF:s andel för det pris som SBH godkänner. Här kan tilläggas att det
nu klarnat att både SBH och SBIF är villiga att sälja och att affären med största sannolikhet
görs innan midsommar. Under övriga ärenden behandlades slutligen upphävandet av
Understöds- och stipendiefonden för andra gången och beslutet från höstmötet vidhöll, det
vill säga att fonden läggs ned.
Efter mötet diskuterades RKL:s så kallade styrelsereform (hallinnon uudistus) och vad det
kan innebära för det svenskspråkiga distriktet. Hannu Järveläinen var på plats och berättade
kort bakgrunden till det arbete som pågår som bäst. Kort sagt så vill man enkelt effektivera
styrelsens arbete och minska på styrelseplatserna. Eftersom medlemsantalet är sjunkande
inom de flesta förbund har man tänkt att åtgärder måste vidtas. I slutet av augusti hålls ett
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seminarium i Tallinn, dit alla föreningars ordförande borde ha fått en inbjudan. Där lönar det
sig alltså att vara på plats och göra sin röst hörd.
Innan alla lämnade mötesrummet blev det ännu klart det i nästa år NÖB:s tur att arrangera
mötet, Thomas Lund hälsade alla välkomna till Norra Österbotten i nästa år.
Kongressen avslutades med kvällsfest på Brankis som inleddes med VNB:s ordförande Kim
Isaksson och SBIF:s ordförande hälsade alla välkomna. Staden hälsning framförde och
stadsdirektör Denis Strandell som berättade kort om Hangö infrastruktur och lyfte speciellt
upp Hangö som ”Solstaden”. Hangö är en föregångare både övriga kommuner men även
för industrin när det gäller sätt att finansiera sin solenergiproduktion.
Tidigare under dagen hade
styrelsen beviljat Lilla förtjänsttecknet och förbundsmötet Stora förtjänsttecknet
som innan middagen delades
ut åt följande personer:
Stora förtjänsttecknet:
Kim Isaksson
Lilla förtjänsttecknet:
Tapani Ajalin
Peter Öhman (ej på plats)
Anders Wikholm (ej på plats)
Under den solenna delen av
stod Pigge och Ika Svenskberg för underhållningen, och
det fortsatte de med även
under själva middagen i form
av
snapsvisor.
Efter
middagen blev det dans till
tonerna av Bronson och
sedan var det dags för var och
en tacka för sig.
Tack VNB för fint
arrangemang!

SBR:s förbundsstämma i Uppsala den 24 – 25 maj
Förbundsordförande och förbundssekreteraren, med fru, deltog i SBR:s förbundsstämma i
Uppsala den 24 – 25 maj. Dagen före hade Finland slagit ut Sverige från ishockey-vm så vi
fick motta gratulationer redan vid ankomst. Gratulationerna och hyllningarna bara fortsatte
komma när vi sedan även besegrade Ryssland under vår korta vistelse i grannlandet.
På fredagskväll hölls välkomstfest på Katalin där det böjds på mat och dryck samt en
Jazzcabaré. Stämman hölls följande dag på Elite Hotel Academia. Innan själva mötet höll
Mats Norrbom, Stadsbyggnadsinspektör på Uppsala kommun ett föredrag om Uppsalas
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stadsutveckling. Dick Söderholm och Joel Ringh berättade om hur man enkelt och effektivt
kan uppfölja sina projekt och göranden.
Därefter var det dags för SBR:s VD Björn Edebrand att sammanfatta 2018, berätta om
SBRs nya Vision och värdegrund, Strategiplan 2021 samt större projekt under 2019. Kort
sagt kan man säga att medlemsantalet har ökat och ekonomin ser bra ut för SBR. Nästa
år kommer stämmoveckoslutet att kallas för Branschdagar och inledas redan på torsdag.
Syftet är att skapa ett event som integrerar stämma och branschdagar och samtidigt
attraherar fler medlemmar genom både trivsel och kommersiella värden.
Efter stämman var det dags för gemensam lunch och lite egen tid för att upptäcka
Uppsala, eller se på ishockey, innan det var dags för högtidsmiddagen på Restaurang
Flustret. Vi tackar SBR och Uppsalaavdelningen för ett lyckat veckoslut!
VBF
VBF tackar alla medlemmar för gott deltagande under våren och önskar alla en skön sommar!

VNB
Hänt i föreningen
En trevlig upplevelse fick de 11 VNB:are vara med om, vilka den 23.5 besökte Väst-metrons ändstation i Stensvik. Om man
inte sett det själv, så kan man inte föreställa sej hur mycket arbete här har gjorts och hur mycket teknik som här finns gömt,
som hen som bara åker Metro, aldrig får se.
Michael Träskelin tog emot oss och berättade allmänt om metrobygget. Därefter åkte vi bil längs en servicetunnel ner till
själva stationsbygget. Här gjorde vi en rundvandring i allt från färdigmålade byggområden, till sådana som ännu bara var
påtänkta.
Väl uppe tillbaka, så fick vi ännu på dataskärm se ritningar i 4D på det vi nyss beskådat.
Alla SBIF:are tillönskas en trevlig sommar av VNB-styrelsen
Kryss i kalendern
VNB:s vårresa hålls denna gång på hösten. Närmare bestämt den 19 – 22 september. Vi åker denna gång till Gdansk i
Polen. Torsdagen den 19.9 kl 8.30 avgår Finnairs direktflyg till Gdansk. Söndag den 22.9 kl 20.05 startar vi tillbaka också
nu med Finnairs direktflyg.
Priset för denna resa är 680 euro för VNB medlemmar. 780 för medlemmarnas partner samt för andra föreningars
medlemmar och 850 för helt utomstående. I priset ingår: Flyg med Finnair tur o retur, 3 x övernattning på hotell Wolne
Miasto i Gdansk, 3 x frukost, 2 x middag, 4 x lunch, samtliga matdrycker, stadspromenad i Gdansk, 3 x dagsutfärder, alla
busstransporter i Finland o Polen, alla skatter o avgifter och svenskspråkig reseledare/lokalguide med på alla utflykter. Vi
gör utflykter till bl.a Sopot och Gdynia. Vi gör också en utfärd till ordenborgen Malbork. Fästningen är världens största till
byggytan och Europas största tegelbyggnad.
Bindande anmälan till Leo Gustafsson 0400 875215/ leo@pp.inet.fi senast den 14.6.2019. Flyget skall vara bekräftat 3
mån före avfärd. Vi har 30 platser reserverade så skynda er om ni vill säkra en plats. Vid skrivande stund har vi 17
anmälda + 4 kanske. Vi borde vara minst 25 om priset ska hålla och om det alltså blir någon resa. Försök du oxå att bjuda
ut resan åt vänner o bekanta.
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NÖB
Inget månadsmöte i maj.
NÖB önskar alla en trevlig sommar!

ÅBF
Gåsholmen är tillgänglig för alla medlemmar 17-18.8. Åbf börjar med normal verksamhet i september. Tiden och platsen
meddelas senare för mötet i september.
Glad sommar!

ÖNB
ÖNB önskar alla en trevlig sommar och höstens möten börjar den 19.9, platsen meddelas senare.

Jubilarer
80 år
Ben-Erik Enqvist 28.06 VBF
Bengt Kålax 22.07 VBF
60 år
Monica Juslenius-Ermala 02.08 SBH
Juhani Jormanainen 18.08 VNB

70 år
Folke Storm 09.06 VBF
Christer Hilbert 10.07 SBH
Bengt Öhman 21.07 VNB
Gösta Genberg 21.08 VBF
Ett stort grattis till er alla!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 31 augusti.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.

Sommarhälsningar!

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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