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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 04/2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kallelse till vårmöte 6.5.2021 kl. 18.00
SBIF:s vårmöte hålls torsdagen den 6 maj kl. 18.00 via Microsoft Teams. Anmäl om ditt
deltagande senast den 3 maj till förbundssekreteraren 045 633 2346 eller sbif@byggarna.fi.
Fullmakterna bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 4 maj. Ifall du inte har
tillgång till Microsoft Teams kan du kontakta din lokalförenings styrelserepresentant som
ordnar så att du kan delta i mötet:
SBH: Johan Sundman
VBF: Kenneth Julin
NÖB: Thomas Lund
VNB: Göran Selenius
ÖNB: Anders Tallberg
ÅBF: Kenneth Koskinen
Vårmötets föredragningslista 6.5.2021
1.
2.
3.
4.
5.

Mötets öppning
Väljs ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
Väljs två protokolljusterare och två rösträknare
Konstateras att mötet är lagligt sammankallat och fastställes röstlängd
Uppläses styrelsens berättelse över SBIF:s verksamhet under senaste verksamhetsperiod, verksamhetsgranskningsberättelse samt tillåtes diskussion om dem.
6. Fastställes bokslutet.
7. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Behandlas eventuella inlämnade motioner
9. Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
10. Mötets avslutning
Övriga möteshandlingar skickas per e-post till alla som anmält sig.
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SBIF nytt
Styrelsen har sammanträtt till ett möte den 9 april, där man främst behandlade inkommande hösts
evenemang och höstmöte. Som förhandsinformation kan vi berätta att fredagen den 1 oktober
kommer vi att ordna höstmöte i Helsingfors och det efterföljs av en eftermiddag med högprofilerade
talare och en trerättersmiddag och underhållning på kvällen. Mera information kommer senare.
Även Ungdomsutskottet har sammanträtt och beslutat att nästa evenemang går av stapeln fredagen
den 24 september i Vasa. Möjligtvis kan något ordnas online redan i vår, så det lönar sig att följa
med alla informationskanaler.
Vi har fått in en del svar på vår medlemsundersökning, men för att kunna vidta åtgärder utgående
från den ser vi gärna att flera fyller i den. Vi har därför förlängt undersökningstiden till den 28 maj.
Adressen är https://link.webropol.com/s/sbif, har du inte möjlighet att fylla enkäten digitalt får du
gärna ringa förbundssekreteraren på 045 633 2346.
April månads månadsmöte hålls torsdagen den 29 april via Teams. Föredragshållare är
Mikael Nyholm från Saint-Gobain Finland och ämnet är Hållbara bygglösningar från Gyproc,
ISOVER och Weber - Smarta val möjliggör förminskade CO2 utsläpp. Anmäl dig till
månadsmötet här https://link.webropol.com/s/sbifapril. Förra månaden deltog ca. 20 personer och
lyssnade på Torbjörn Brusas föredrag om Arcelor Mittals stålfiberarmeringslösning för betong.
Vi vill också påminna SBH:s VBF:s NÖB:s och ÅBF:s medlemmar att fakturan för er medlemsavgift
år 2021 har skickats ut. Om du inte har fått den, ber vi dig höra av dig till förbundssekreteraren på
045 633 2346 eller sbif@byggarna.fi.

SBH
Kryss i kalendern
SBH kallar sina medlemmar till ordinarie Vårmöte
Vårmötet ordnas 29.4.2021 klo 17.00 Vårmötet hålls främst via Teams.
För att få länken att delta i mötet ber vi att ni anmäler er till Jesse Lehtinen via e-post (jesse@tomcon.fi).
Vi har ordnat utrymme för fysiskt möte ifall ni inte kan delta via Teams. Vi ber att ni anmäler till Jesse om ni vill
delta på mötet på plats så att vi kan ordna tillräckligt med utrymmen så att vi kan hålla tillräcklig distans.
Mötesutrymmet är TomCon Oy kontor på Laippatie 5, 008800 Helsingfors.

VBF
Hänt i föreningen
Mars månadsmöte hölls inte pga rådande läge, utan föreningens medlemmar hade möjlighet att delta i den
föreläsning som ordnades av SBIF på nätet.
Kryss i kalendern
VBF:s Aprilmöte förflyttas fram till den 27.5.2021, kl.19.00 vid Vasa Byggcentrum. Det är då föreningens
vårmöte. Vi följer dock med utvecklingen av Kovid-19 läget, så ett förbehåll finns. Tänk på Er egen situation och
hälsa i första hand. 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
VNB hade inget möte i mars.
Kryss i kalendern
Tisdagen den 27.4 håller VNB sitt vårmöte i form av ett Teams-möte. Ni måste anmäla er till detta möte och
samtidigt ange den e-post adress som ni använder under mötet. Om man inte har tillgång till dator så kan man
också delta via telefon. Vi måste då få tel-nummer vart Görre kan ringa upp. Anmäl er till Leo: 0400 875215,
leo@pp.inet.fi eller till Görre: goran.selenius@op.fi

NÖB
Kryss i kalendern
NÖB håller inget möte i april.

ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB har inget möte i april.

ÅBF
Kryss i kalendern
Kallelsen till vårmötet har gått ut i tidigare medlemsbrev men vi påminner om att det hålls tisdagen den 20 april
kl. 19.00 i Kjells kitchen.

Uppdaterad anvisning: Reparationer i bostäder under coronaepidemin
MiljöministerietSocial- och hälsovårdsministeriet, 22.3.2021 13.28
Pressmeddelande (www.ym.fi)
Social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet har uppdaterar anvisningen om
reparationer i bostadsbyggnader under coronavirusepidemin. Syftet är att förebygga att
viruset sprids i samband med reparationsprojekt och att skydda hälsan hos de som arbetar
i de byggnader som ska repareras och hos de som bor i bostäderna.
Parterna i ett reparationsprojekt måste följa epidemiläget och myndigheternas och
sakkunniginrättningarnas rekommendationer, anvisningar och föreskrifter och göra de
ändringar i verksamheten som behövs enligt dem.
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Parterna ska bedöma hur de gällande begränsningarna inverkar på pågående
reparationsprojekt och om det är möjligt att skjuta upp reparationer som inte är nödvändiga.
Reparationsprojekten ska genomföras så att ingen blir smittad. Personer som har symtom
får inte arbeta, och de som bor i bostäderna inte vistas i samma utrymmen som de som
arbetar. Man ska hålla säkerhetsavstånd, använda munskydd och iaktta god handhygien.
I bostäder där det bor personer som är sjuka eller som är i karantän får man endast göra
reparationer som är absolut nödvändiga. Även i dessa fall ska man se till att de anställdas
hälsa tryggas.
Anvisningen gäller i första hand husbolagen, men den kan till tillämpliga delar också
användas vid reparationer av egnahemshus.
Den uppdaterade anvisningen baserar sig på läget den 17 mars 2021, och uppdateras
ytterligare vid behov. Anvisningen är i kraft omedelbart och ersätter de anvisningar som
gavs den 17 december 2020.
Vid beredningen har social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet samarbetat med
Valvira, regionförvaltningsverk, Institutet för hälsa och välfärd, Fastighetsbyrån,
Disponentförbundet, Egnahemsförbundet, Rakli och Byggnadsindustrin RT rf.

Jubilarer
50 år
Björn Peltonen 26.04 VNB

Ett stort grattis!

OBS! Du som har en jubileumsdag (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 eller 100 år osv.) på kommande,
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 april.
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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