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SBIF:s MEDDELANDET

Nr. 05/2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IN MEMORIAM Tom Forsblom, 3.4.1947 – 30.8.2020

Med sorg i hjärtat kan vi meddela att byggmästare Tom
Forsblom gått bort den 30 augusti. Ständigt aktiv och
engagerad som Tom var kommer han att lämna ett stort
tomrum, men många glada minnen, efter sig.
Tom har varit medlem i ÖNB sedan han kom ut från
tekniska läroverket som färdig byggmästare 1969, och kom
in i förbundsstyrelsen 1993. På höstmötet 1998 blev han
vald till förbundets ordförande för verksamhetsåret 1999,
till vilken post han blev omvald de tio följande åren. Tom
torde inneha rekordet över antal år (19 år) i RKL:s styrelse,
åtminstone under modern tid.
Av alla förbundets utmärkelser är hedersordförande det
enda Tom inte hann bli utsedd till. Han blev vald till årets
SBIF-Byggmästare 1993 och fick Stora förtjänsttecknet tre
år senare. Kallad till hedersmedlem blev han 2009. I RKL
fick Tom ifjol det prestigefyllda Rakentajain kunniamerkki och Kultainen ansiomerkki redan
2005.
Tom Forsblom var dessutom aktiv i VVS Föreningen i Finland där han bland annat var med
och grundande lokalföreningen i Östra Nyland 1989 och hörde till Höga Rörmokarskråets
Allvisa Råd sedan år 2000.
Inom yrkeslivet var givetvis K.A. Stendahl Toms skötebarn. Han kom in i styrelsen 1985 och
tog samtidigt över som verkställande direktör. Trots att han slutade som VD 2010 fortsatte
han ändå arbeta ändå till slutet.
Vila i frid Tom.
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SBIF nytt
Styrelsen har haft sitt första möte för hösten där bland vårmötet behandlades, mera om det
längre ner i medlemsbrevet. Det beslöts också bland annat ingen från SBIF deltar i Nordiskt
Byggsymposium som skulle ha varit på Island andra veckoslutet i september. Senare kom
besked från Island att de ställer in evenemanget för i år och erbjuder sig vara värdar i nästa
år istället.
Även ungdomsutskottet har hållit ett Teams-möte. Där valdes Magdalena Marttila, som
studerar i Vasa, formellt till utskottets ordförande. Övriga medlemmar i utskottet är Benjamin
Sundbäck och Niklas Lääkäri som båda studerar i Ekenäs. Den 25 september kommer det
att ordnas ett besök till Raseborgs Energis nybygge i Ekenäs och en sitz på kvällen för alla
byggstuderanden i Ekenäs och Vasa. Förbundet står för resa och övernattning för de som
kommer från Vasa. Vi följer givetvis myndigheternas direktiv och är beredda på att agera så
som situationen kräver med tanke på Covid-19. Men intresserade studerande kan redan nu
kontakta någon av medlemmarna i utskottet eller förbundssekreteraren. Även ordinarie
medlemmar är välkomna att delta liksom tidigare. Kontakta förbundssekreteraren i sådana
fall.

Kallelse till vårmöte 30.9.2020
SBIF:s möte hålls onsdagen den 30 september kl. 17.00 på RKL:s kansli, Drätselporten 3
B, 00240 Helsingfors. Det är även möjligt att delta via Microsoft Teams. Anmäl om ditt
deltagande senast den 25.9 till förbundssekreteraren 045 633 2346 eller sbif@byggarna.fi.
Fullmakterna bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 27.9. 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 den 30.9.2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

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.
Fastställes bokslutet.
Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Behandlas eventuella inlämnade motioner
Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
a. RKL:s styrelsereform
b. Försäljning av kansliet i Malm
Mötets avslutning

Övriga möteshandlingar skickas per e-post till alla som anmält sig.
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SBH

Kryss i kalendern
Hej SBH medlemmar, efter en lång paus i ett undantagstillstånd kommer verksamheten igång. Ordinarie
vårmöte ordnas 17.9.2020 klockan 19:00 på Restaurang Tekniska. Agendan är stadgeenlig.
Möteshandlingarna delas ut på plats.
SBH:s delegater till SBIF:ens vårmöte väljs under mötet.

VBF
Kryss i kalendern
Höstens första månadsmöte hålls den 24.9 kl.19.00 på Vasa Byggcentrum

VNB
Kryss i kalendern
Torsdagen den 17 september skall VNB göra ett nytt försök att göra en exkursion till Koverhar hamn. Vi samlas
utanför porten kl 17.00. Här kommer Björn Peltonen att ta emot oss och lotsa oss vidare. För tillfället finns det
inte några coronabegränsningar att besöka hamnen, men vi kan ju inte spå framtiden. För att underlätta kontakten
till deltagarna, så ska den som tänker delta i exkursionen anmäla sej till Leo Gustafsson senast den 16
september.
Leos tel. 0400 875 215, e-post: leo@pp.inet.fi

NÖB
Hänt i föreningen
Styrelsen har sammanträtt två ggr. under sommarmånaderna. Efter att Corona restrektionerna lättades.

Kryss i kalendern
September månadsmöte hålls vid Tomas Kjellman Ab.
Den 17 September 2020 kl.18:30.
Adress: Industrigatan 2, 68800 Kållby
Styrelsen samlas kl. 17:30

ÖNB
På söndagen den 30.8 nådde oss sorgebudet att vår långvarige medlem, byggmästare Tom Forsblom, avlidit.
Vi beklagar och har ett stort deltagande i sorgen. Tom arbetade mycket för föreningen och förbundet.
Kryss i kalendern
Nästa möte hålles den 31.9 klockan 17.00 efter det att förbundets vårmöte har hållits. Vi håller föreningens vår
och höstmöte då. Oktobermötet hålles antagligen som en exkursion till Runo hotellbygget i Valtimo huset.
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ÅBF
Kryss i kalendern
ÅBF fortsätter med nästa månadsmöte med ett besök till branddepån på Kyrkoesplanaden 6 tisdag 15.9 klockan
18.00. På grund av rådande läget håller vi oss utomhus och kommer inte att vara i en möteslokal efter besöket.

Nya medlemmar
Jonatan Adolfsson
Sabina Sjöholm

VNB
VNB

Patrik Wärnman

ÅBF

Välkomna med i verksamheten!
Jubilarer
85 år
Eric Sundman 26.09 SBH

Ett stort grattis!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 30
september.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till
förbunds-sekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.

Med vänlig hälsning

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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