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Kallelse till SBIF:s höstmöte 1.10.2022
SBIF:s höstmöte hålls lördagen den 1 oktober Clarion Hotell, Tyynenmerenkatu 2, 00220
Helsingfors. Fullmaktsgranskningen börjar kl. 11.00 och mötet kl. 11.15.
Kontakta förbundssekreteraren om du vill ha alla möteshandlingar skickade per e-post.
Föredragningslista för SBIF:s höstmöte den 1 oktober 2022 kl. 11.15
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. Styrelseordförande väljs följande gång 2023 (för verksamhetsåret 2024).
7. Väljes ordinarie medlemmar i styrelsen och deras personliga suppleanter. Följande föreningars
representanter är i tur att avgå: VBF, NÖB, och ÖNB.
8. Behandlas verksamhetsplanen och budgeten för följande kalenderår samt fastställes
årsavgiftens och inskrivningsavgiftens storlek.
9. Fastställes verksamhetsgranskarnas arvoden.
10. Väljes två verksamhetsgranskare och två suppleanter för dessa.
11. Behandlas eventuella inlämnade motioner och diskussionsinlägg.
12. Mötets avslutning

Dagen innan mötet ordnas Building Forum och SBIF:s 70-årsjubileum. Deltagaravgifterna har
justerats sedan senaste medlemsbrev. Styrelsen hoppas nu att så många som möjligt kan delta.
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Mera information och anmälan:
https://www.byggarna.fi/nyheter/building-forum-och-sbif-70-ar-30-9/
SBIF nytt
Styrelsen har sedan april haft fem möten som för det mesta handlat om kommande 70-årsjubileum
och Building Forum. Lyckligtvis går det smidigt att hålla möten på distans numera. Förutom Building
Forum har styrelsen även behandlat uppdatering av hemsidan och publicering av ett register över
experter som behövs vid småhusbyggen. Tanken är att förbundet och myndigheter kan hänvisa till
registret när en konsument ber om tips på fackmän. Det kostar alltså ingenting att skicka in sina
uppgifter. Gör det snarast så är ni med på listan redan från start. Era uppgifter skickar ni in via:
https://www.byggarna.fi/experter/anmalan-om-expertis/. För att myndigheter skall kunna använda
sig av listan är den också öppen och gratis för icke-medlemmar, så ni får gärna sprida ordet vidare.
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SBH
Hänt i föreningen
14 deltagare deltog mellan 15-17.7 på byggnadsmässan i Nådendal varefter vi åkte på en kryssning till
Stockholm. Fredagen 15.7 startade bussen från Borgå och plockade upp deltagare i Helsingfors och Esbo.
Efter att vi anlände till byggnadsmässan i Nådendal besökte vi RKL:s avdelning varefter vi njöt lunch på
mässområdet. Från Nådendal förflyttade vi oss till Åbo där vi tog kryssning över till Stockholm. I Stockholm åt vi
hotellfrukost och resten av dagen var fritt. Efter en dag i Stockholm åkte vi båt tillbaka till Helsingfors var vi
anlände på söndag förmiddagen.
Tack till alla deltagare för en trevlig resa!

Kryss i kalendern
Kallelse till extra föreningsmöte:
Kallelse till extra föreningsmöte 8.9.2022 klo. 17:00 på Flänsvägen 5, Helsingfors.
Som ärenden behandlas:
Val av delegater till RKL:s södra områdets möte
Val av delegater till SBIF:s höstmöte
Diskussion om kandidater till RKL:s styrelse samt kandidater till de kommittéer som nya personer väljs till.

VBF
Kryss i kalendern
VBF har följande månadsmöte den 22.9 kl. 18.00. Mera info i följande månadsbrev.

ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF håller föreningens höstmöte tisdag 13.9 klockan 19.00 hos Kjells kitchen.
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VNB
Kryss i kalendern
Torsdagen den 8 september kl 17.00 håller VNB ett extra Teams-möte med sina RKL anslutna medlemmar.
Anledningen till mötet är att VNB skall välja en delegat till RKL:s södra distrikts möte den 15.9. Anmäl dej till
Görre Selenius : goran.selenius@op.fi eller 040 5582108 så skickar han åt dej en link till mötet.
Anmäl dej senast den 7.9 och berätta vilken e-post adress du använder för mötet.

NÖB
Kryss i kalendern
NÖB håller föreningsmöte måndag 12.9 kl. 19.00 vid Merilä lägergårds bastubyggnad på adressen
Pörkenäsvägen 581 68620 Jakobstad. Vi börjar med bastubad kl.18 för den som vill och föreningen håller sen
mötet kl. 19.00. Vi bjuder på grillad korv och sallad samt kaffe med dopp! På föreningsmötet utser vi delegater
till RKL:s södra områdes möte (15.09.2022), dessutom utser vi delegater till SBIF:s höstmöte 1.10.2022. På
södra områdets möte väljs en delegat till RKL:s styrelse för de kommande tre åren, så det är viktigt att NÖB är
representerat på mötet.
Varmt välkomna med till höstens första möte vid Merilä!

ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB har inget möte i augusti.

Jubilarer
75 år
Björn Svahnström 08.08 ÅBF
Krister Nyberg 12.08 ÖNB

60 år
Mikael Anderson 31.08 VBF

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 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.

Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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