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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 07/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SBIF:s höstmöte 5.11.2020
Årets höstmöte hölls den 5 november på Microsoft Teams. Alla föreningar var uppkopplade och de ärenden
som förbundets stadgar föreskriver behandlades. Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes
liksom även årsavgiften för 2021, 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. De
föreningarnas representanter som var i tur att avgå var VBF, NÖB och ÖNB och de nyinvalda eller omvalda
för åren 2021-2022 är följande:
VBF
NÖB
ÖNB

Torvald Björkqvist (suppleant Kenneth Julin)
Thomas Lund (suppleant Leif Fagernäs)
Anders Tallberg (suppleant Amelie Gustafsson)

Fortsatt mandat har:
SBH
Johan Sundman (suppleant Jesse Lehtinen)
VNB
Göran Selenius (suppleant Kim Isaksson)
ÅBF
Kenneth Koskinen (suppleant Matias Jensén)
samt ordförande Tomson Holmlund.
Till SBIF:s observatör i RKL:s styrelse år 2021 valdes förbundssekreterare Joakim Högström med ordförande
Tomson Holmlund som suppleant.

RKL:s svenskspråkiga distrikts distrikts möte 5.11.2020
RKL:s svenskspråkiga distrikt höll även det sitt möte via Teams, precis innan SBIF:s höstmöte. För en
övergångsperiod på ett år blev det återval av Peter Broman som ordinarie och Bengt Häggman som suppleant
i RKL:s styrelse. Efter övergångsperioden är det tänkt att RKL:s nya stadgar träder i kraft. Från RKL deltog
Mikael Åhl i mötet för att svara på frågor kring den styrelsereformen och stadgeändringen. Det repeterades att
om reformen träder i kraft bildas fem nya områden inom RKL:s organisation och att alla svenskspråkiga
föreningar skulle höra till det södra området. Det konstaterades också att inga ändringar kan göras till
ändringsförslaget under mötet, utan i sådana fall faller förslaget och allt börjar om från början.

SBIF nytt
SBIF:s styrelse höll årets femte styrelsemöte den 28 oktober. Främst behandlades det stundande höstmötet
och nästa års ekonomi. I och med att Byggnadskalendern inte längre kan räknas som en betydande
inkomstkälla och att Råd för småhusbyggare i Väst-Nyland inte kommer ut i nästa år, står förbundet inför en
del utmaningar.
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Styrelsen jobbar hårt för att spara in där det är möjligt, utan att det märks i medlemsförmånerna. Samtidigt bör
vi vända på alla stenar där det kan finnas möjlighet att få understöd och utveckla projekt som kan hämta
inkomster. Härmed hamnade styrelsen för första gången på många år att föreslå en minusbudget för
höstmötet.

SBH
Hänt i föreningen
Torsdagen 15.10 höll SBH sitt höstmöte på TomCon Oy:s kontor i Malm, med 9 medlemmar på plats. Johan Sundman
presenterade företagets verksamhet. TomCon är ett företag som bjuder på konsulttjänster inom fastighetsbranschen inom
hela Nyland. Företaget har kontor i Helsingfors samt Ekenäs. TomCon välkomnar alla SBIF medlemmar på besök till båda
kontoren. TomCon bjöd på smörgås och dryck under presentationen.

Efter presentationen ordnades föreningens höstmöte. Vice ordförande Mikael Åhl och styrelsemedlemmarna (Niklas
Karlsson, Tom Westerlund och Jesse Lehtinen) blev omvalda. Ekonomin har hållit stabil och stora ändringar i
verksamheten sker inte i nära framtid. Föreningen godkände verksamhetsplanen som bl.a. berättar att vårens skidresa
sker på Ruka.
Mera information om nästa årets evenemang hittar ni i kommande meddelanden.

Kryss i kalendern
Novembermötet är inhiberat pga. coronaviruset.
Julfesten ordnas i mån av möjlighet, mera info kommer i nästa meddelandet.

VBF
Hänt i föreningen
Oktober månadsmöte som var föreningens höstmöte hölls på Vasa Byggcentrum samt via Teams. Höstmötet inleddes med
kaffe på behörigt avstånd mellan deltagarna, därefter inleddes höstmötet.

Kryss i kalendern
VBF:s Novembermöte som också hålls som hålls torsdagen den 26.11.2020 kl.19.00 vid Vasa Byggcentrum.
För de mötesdeltagare som vill delta i mötet på distans sänder ett mejl till: kenneth.julin@wartsila.com så får ni Teamslänken
i retur.
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VNB
Hänt i föreningen
Tisdagen den 13.10 höll VNB sitt oktobermöte i form av en exkursion till Raseborgs Energis nya kontorsutrymme. Vd
Frank Hoverfelt tog emot oss och förevisade de nya utrymmena. Alla väggar är byggda i kompakt trä, som CLTkonstruktion. Han berättade även om den kommande ”solenergiparken”. 17 medlemmar och 1 studerande deltog.
Efter detta förflyttade vi oss till Motell Marine där föreningen höll sitt höstmöte. Kim Isaksson fortsätter som ordförande och
Leo Gustafsson fortsätter som viceordförande. Sabina Sjöholm kom in i styrelsen istället för Peter Öhman. Efter mötet bjöd
föreningen på en varm smörgås inkl matdrycker.

Kryss i kalendern
Torsdagen den 19.11 kl 18.00 håller VNB sitt novembermöte på restaurang Socis i Karis.
Kvällens föredragshållare är Torbjörn Brusas. Han kommer att berätta om stålfiberarmerad betong. Hans titel är
Försäljningschef, Finland & Baltikum. Firman heter Arcelor Mittal. Traktering utlovad.

NÖB
Hänt i föreningen
NÖB höll sitt höstmöte vid Svenska Gården i Jakobstad 22.10.2020. Stadgeenliga ärenden behandlades.
Höstmötet återvalde Thomas Lund som ordförande och Daniel Wikström till vice ordförande. I styrelsen fortsätter Leif
Fagernäs, Thomas Kronholm, Carl-Gustav Björk, Peter Ljung och Daniel Store.

Kryss i kalendern
Inget månadsmöte i november.
OBS!
Det har varit bra efterfrågan på fjällstugan inför vintern/våren, men finns nog än lediga tider också enstaka fall vid högsäsong.
Ring disponent Bengt Häggman +358 440 663187.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll sitt höstmöte 27.10.2020 hos Kjells kitchen. Till föreningens ordförande för 2021 valdes Kenneth Koskinen och till
föreningens viceordförande valdes Matias Jensén.
Efter mötet bjöd föreningen deltagarna på varm smörgås.

Kryss i kalendern
ÅBF håller sitt nästa möte 17.11.2020 klockan 19.00 via Teams. Länk till mötet nedan för dem som får brevet per e-post.
Länken kan även begäras från Kenneth Koskinen via e-post: kenneth.koskinen@pargas.fi
Teams länk till mötet 17.11.2020:
Click here to join the meeting

ÖNB
Hänt i föreningen
Oktober mötet blev inhiberat p ga att ingen tog kontakt från Runo hotellet trots flera ring bud.

Kryss i kalendern
November mötet hålls på Kråkö bryggeri den 19.11 klockan 18.30 start från Borgå 18.00 från Krämaretorget med egna bilar.
Bindande anmälningar till Anders tel 0407696383 senast den 13.10 kl 14.00.
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Yrkeshögskolan Novia har starkt stöd från näringslivet för sin nya satsning inom VVS-teknik i
Raseborg. För att stöda uppstarten av den nya utbildningen har ett antal företag i branschen bidragit
ekonomiskt i form av ett donationslektorat.
Tolv företag och två stiftelser har bidragit med närmare 500 000 euro i donationer åt Novia för ett
donationslektorat inom VVS-teknik.
”Vi är överväldiga av det starka stödet från näringslivet för vår nya satsning. Vi har de senaste månaderna
haft mycket goda diskussioner med företagen och det lägger en god grund för den nya utbildningen. Det
ekonomiska bidraget är betydande, men lika viktigt är det starka engagemang som har visats genom
donationerna. Mera konkret än så här blir det inte.”, säger Örjan Andersson, VD och rektor på
Yrkeshögskolan Novia.
De största donationerna har fåtts från Granlund Oy, Ramboll Finland Oy, Raseborgs Energi AB,
K.V.Lindholms stiftelse och Sitowise Oy samt Rakennusmestarien säätiö sr. Övriga större donatorer är
Systemair Oy, Oy Halton Group Ltd, Nibe Energy Systems Oy, Roth Finland Oy och Enervent Zehnder Oy
samt Andelsbanken Raseborg.
”Vi har länge sett en växande efterfrågan på VVS i takt med ökande fokus på miljö och hållbarhet i
byggande. Vi ser fram emot att från 2021 kunna erbjuda även VVS som ett alternativ för våra nya
byggingenjörsstuderande. Vi ser också mycket fram emot att fortsätta det goda samarbetet med
byggindustrin och VVS-branschens andra aktörer”, säger Mats Lindholm, ansvarig för byggutbildningarna
vid Novia i Raseborg.
Med anledning av den nya inriktningen i VVS-planering fr.o.m. 2021, utökar Novia antalet nybörjarplatser
inom ingenjörsutbildningen i Raseborg från 20 till 30 platser.
(Utklipp från Yrkeshögskolan Novias pressmeddelande 9.10.2020)

Jubilarer
80 år
Kaj Bergman 11.11 VNB

75 år
Bjarne Östergård 23.11 VBF

70 år
Leif Slotte 15.11 SBH

60 år
Lars Dahlbäck 23.11 VBF

50 år
Jan Hildén 21.11 ÅBF

Ett stort grattis till er alla!

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.), meddela
kansliet om du vill att den hålls hemlig eller har ett meddelande som anknyter till din
bemärkelsedag. I annat fall publiceras den med namn, datum och lokalförening.
Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 30
november.
Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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