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Förbundets höstmöte 2018
Årets höstmöte hölls den 17 november i Åbo. Närvarande var 19 personer och de ärenden som förbundets
stadgar föreskriver behandlades. Verksamhetsplan och budget presenterades och godkändes liksom även
årsavgiften för 2019, det vill säga 161 euro för dubbelt medlemskap och 84 euro för endast SBIF-medlemskap.
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 år 2019 och för övrigt ser styrelsen ut enligt följande
SBH
VBF
VNB
NÖB
ÖNB
ÅBF

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

Till SBIF:s observatör i RKL:s styrelse valdes förbundssekreterare Joakim Högström med Tomson Holmlund
som suppleant. Som extra ärenden behandlades styrelsens förslag till nya stadgar med tillhörande röst- och
valordning. Mötet kunde efter små redigeringar godkänna förslaget, som nu är hos Patent- och
registerstyrelsen under behandling. Så fort de blir godkända publiceras de på förbundets hemsida.
Uppdateringen handlar mest om förtydning av de gamla stadgarna. Det enda som i praktiken ändrar är
styrelsemedlemmarnas och ordförandes mandatperioder från ett år till två år. Diskussion fördes även om den
med SBH samägda fastigheten i Malm, och förbundsmötet befullmäktigade styrelsen att i samråd med SBH
förverkliga en försäljning av fastigheten till lämpligt pris.
RKL:s årsmöte
RKL höll sitt årsmöte dagen efter den 17.11.2018 och den stora frågan var förstås ordförandevalet. Sittande
ordförande Ari Autio blev omvald för en treårsperiod då han slog motkandidaten Ahti Junttila i omröstningen.
Vuoden Rakennusmestari premierades även i år på förbundsmötet och utmärkelsen gick i år till Tarja
Hietamäki. Det är endast andra gången en kvinna blir utnämnd. Kvällen innan firades Turun Rakennusmestarit
ja -insinöörit AMK ry:s 120-års jubileum på Åbo slott.
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SBH
Kryss i kalendern
SBH bjuder sina medlemmar samt inbjudna gäster på julfest den 20.12.2018 klockan 19 på tekniska salarna.
Vi vill även påminna om att man gärna får ta med lotterivinster till festen för att öka på chanserna för vinst.
Vi vill påminner om att SBH medlemmar kan anmäla sig till skidresan som går till Tahko 14-17.3.2019. Bindande anmälningar
till emilia.eklund@realia.fi.
Vi vill även påminna om att SBH arrangera en vår resa till Pärnu 30.5-2.6.2019. Anmälningar till jesse.lehtinen@realia.fi.
SBH:s styrelse önskar alla en riktigt fridfull juletid

VBF
Hänt i föreningen
November månadsmöte hölls i C J Hartmans bastu där Johan Håkans och Jani Nabb tog emot oss. Efter sedvanliga
månadsmötet bjöds deltagarna på mat och dryck och fick ta del av C J Hartmans nya butiksuppbyggnad samt utmaningar
och strategier framöver. Efter det vidtog bastugång. Vi tackar våra föreningsmedlemmar för det gångna året och önskar alla
en riktigt fröjdefull jul och ett gott nytt år!

Kryss i kalendern
VBF:s månadsmöte i januari kommer att hållas 24.1.2019 kl.18.00 i Powergate 2, Puotikuja 2, Runsor.
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VNB
Hänt i föreningen
Torsdagen den 15.11 höll VNB sitt novembermöte på Motell Marine i Ekenäs. Kvällens föredragshållare var Leif Wadenström
från företaget Iisy Oy. Leif sköter marknadsföringen och försäljningen på Åland och längs västkusten. Företaget säljer
utrustning för att förebygga och lösa inomhusluftproblem. Man riktar sej främst till skolor och större offentliga byggnader.
Efter ca en timmes föreläsning, bjöd Wadenström på en läcker varm smörgås. 13 VNB:are deltog denna kväll. De närvarande
tackar!
Kryss i kalendern
Lördagen den 5 januari håller VNB sin årliga jul/årsfest i Manegen i Pargas tillsammans med ÅBF. Vi åker med buss till
Pargas på eftermiddagen och kommer tillbaka med samma buss efter festen på natten. Som vanligt får man ta med sin
partner på festen. Priset är högst 45 euro/person och där ingår middag o transport. Anmälan åt Leo Gustafsson på tel 0400
875215 eller leo@pp.inet.fi senast den 21 december. Närmare tidtabell får de anmälda då vi vet vem som kommer o varifrån.
Mera detaljer kan du läsa om i ÅBF:s meddelandespalt.
VNB:s och övriga SBIF:s medlemmar samt förbundssekreteraren tillönskas en God Jul och Ett Gott Nytt År.

NÖB
Hänt i föreningen
Den 22 november besökte 12 medlemmar Kronqvist Bolagens nya kontor i Jakobstad. Eftersom bolaget haft en stark tillväxt
de senaste åren så flyttade man till nyare och större utrymmen för ett år sen. Koncernens VD, Cay Kronqvist hälsade
välkommen och berättade om de olika bolag som ingår i koncernen. Ingenjörsbyråns VD Marcus Jansson berättade om
ingenjörsbyråns verksamhet som idag sysselsätter 25 personer. Förutom traditionell byggnadsplanering har man även
profilerat sig som experter på inomhuskartläggningar och saneringar av dessa i form av företaget Detecta. Därtill kan man
idag även erbjuda tjänster inom inredningsplanering och man har även ett tätt samarbete med två arkitektbyråer i Jakobstad.
Bland de större projekten man i dag arbetar med kan nämnas den kommande renoveringen av Vasa Ishall.
Nya verksamhetschefen för Kronqvist Byggservice, byggnadsingenjör Kristoffer Wiik presenterade företagets rätt digra
byggverksamhet i nejden. Bland de större projekten man åtagit sig kan nämnas saneringen av Nykarleby hälsovårdscentral.
Förutom nämnda bolag ingår även Zacus köksinredningar, NKL-partners som fastighetsbolag samt Glasbruket Resort som
blivit ett populärt ställe vid en havsvik i Nykarleby för fest, möten och avkoppling i de bolag som ingår i koncernen.
Man siktar hela tiden framåt och har inlett en certificeringsprocess inom ISO 9001 standarden som man hoppas att skall
vara utförd och implementerad till december 2019. NÖB tackar för en givande kväll och den goda serveringen.

Verksamhetschef Kristoffer Wiik presenterar Kronqvist Byggservice olika projekt.
Kryss i kalendern
I december hålls inget månadsmöte.
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ÖNB
Hänt i föreningen
Höstbastun samlade 7 deltagare. Diskussion om aktuella saker och kommande händelser. Föreningen bjöd på mat och
dryck.
Kryss i kalendern
Vi är inbjudna av Helsingfors förening till julfest. Start från Fredsgatans turisthållplats klockan 18.00 den 20.11.2018.
Anmälningar till Anders senast den 14.12 klockan 14.00. tel 0407696383 eller anders.tallberg@reim.fi (så som det nu ser
ut ryms de 8 första anmälda med). Kom ihåg lotterivinster.

ÅBF
Hänt i föreningen
ÅBF höll månadsmöte 20.11.2018 i stadshuset i Pargas. I mötet deltog förutom ordföranden och sekreteraren 6st
föreningsmedlemmar.
Under mötet presenterades bland annat nyheter från förbundets och RKL:s höstmöten.
Kvällens föredragare, Joakim Jansén, byggherre inom staden, från stadens tekniska stödtjänster presenterade
organisationen inom tekniska stödtjänster och verksamheten. Tekniska stödtjänster har genomgått en
organisationsförändring och även stadens fastigheter har setts över. Fastigheter har rangordnats enligt användningsgrad
och värde, vissa fastigheter har sedan satts till försäljning. Staden har även en grupp kallad Parfix som sysselsätter
långtidsarbetslösa.
Kryss i kalendern
Nästa möte hålls tisdag 15.1.2019 klockan 19.00 i Praktia.
Lördagen den 5 januari 2019 håller VNB och ÅBF en gemensam årsfest på Manegen i Pargas. Vi börjar med välkomstdrink
klockan 18.00, därefter middag och dans. Under kvällen blir det även annan underhållning i form av lotteri och myntkastning.
Priset för festen är 45€/person och summan betalas på plats. ÅBF:s anmälningar tas emot av Markus Östman per e-post
(markus.ostman@gmail.com) eller telefon (040-728 9690). Kom även ihåg att meddela eventuella dieter i samband med
anmälan.

Jubilarer
80 år
Karl-Johan Löf 04.12 NÖB

75 år
Harald Dahlfors 02.12 NÖB

Ett stort grattis till er båda!

Texterna till nästa Meddelandet bör
vara förbundssekreteraren till hands
senast den 6 januari.

Julhälsningar

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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