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Rapport från årsmötet och lite annat nytt 
 
Hej! 
 
Vårsolen har gått på knockout med Sverige och frågan är om vi inte kan börja prata om 
sommar på vissa håll i landet. Här kommer en kort information om vad som händer och har 
hänt i BRiF. 
Den 28 mars höll vi vårt årsmöte och denna gång var vi på Norra Latin som är en del av 
Stockholm Conference Centre. Vi inledde med gemensam lunch och lite mingel över kaffet 
innan vi drog igång.  
 
Den första punkten på programmet var Erik Lindhagen från RISE som uppdaterade oss om 
vårt kontrollprogram BRiF3Q och vad som händer inom certifieringsområdet. Erik berättade 
bland annat att det just nu finns ett initiativ inom EU om gemensamt regelverk där Sverige 
har möjlighet att bli drivande. Det kan vara en idé för oss att medverka i detta för att 
säkerställa att vi inte tappar den position som medlemmarna i BRiF skaffat sig. Styrelsen 
kommer att bevaka detta. 
 
Därefter var det dags för Marcus Justad och Mathias Hafdell från JobSafe att berätta om arbetet 
med att webbanpassa våra utbildningar inom relining. Då vi sökt bidrag för det här arbetet från SBUF 
och ännu inte fått detta beviljat kan vi inte ge klart besked om när arbetet kan vara klart. Till hösten 
kommer vi därför att köra utbildningen såsom tidigare. När webbdelen är klar räknar vi med att vi 
kommer att kunna ha ungefär hälften av utbildningen som webb och hälften lärarledd. Med det 
räknar vi med att få en effektivare utbildning som inte påverkar arbetstiden lika mycket. 
 
Vi fick även en genomgång av årets resultat och balansrapporter från Lenny Hasselrud som driver 
ekonomibyrån Elite Accounting och är de som sköter bokföring, betalningar, deklarationer mm för 
BRiF. Genomgången visar att vi har en bra ekonomi och aktiv verksamhet. I och med att vi genomfört 
årsmötet och beslutat om budget, verksamhetsplan och medlems- och serviceavgifter för det 
innevarande året kommer vi inom kort att fakturera ut medlems- och serviceavgifter. 
 
Sista punkt på dagsprogrammet var själva årsmötet som avhandlades i enlighet med utskickade 
handlingar. Dessa finns tillgängliga på föreningens hemsida. Vi valde dessutom en ny styrelse som 
ser ut enligt följande: 
 
Ordförande: 
Peter Halling, Providor AB  (omval 1 år) 
 
Ledamöter: 
Jonas Eklund, Aarsleff Rörteknik AB (Nyval 2 år) 
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Göran Nilsson, Svensk Röranalys AB (Omval 2 år) 
Mattias Svensson, Tubus System AB (omval 2 år) 
 
Henrik Hultqvist, Proline Väst AB (Omval 1 år) 
 
Suppleanter: 
Richard Groth, Re-New AB  (Nyval 2år) 
Henrik Sjölin, Swoosh Öst AB  (Omval 1 år) 
 
Årsmötet beslutade dessutom att anta styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 
med tillägget att ge styrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för BRiF att vara med och driva 
arbetet med det certifieringsprojekt som Erik Lindhagen informerade om före årsmötet. 
 
Nästa medlemsmöte blir den 29 augusti. Plats och program för detta kommer att läggas på 
hemsidan lite längre fram.  
MEN… 
…redan nu kan ni gå in och anmäla att ni kommer via det anmälningsformulär som vi lagt upp under 
fliken aktiviteter.  
Anmälan via formuläret gör att vi får in era uppgifter och önskemål direkt i e-posten och därmed 
bättre koll på vilka som kommer. Detta gäller alla evenemang och medlemsmöten som vi ordnar. Så 
håll gärna koll på vår hemsida lite då och då. Om ni loggar in som medlemmar så kan ni dessutom gå 
in och redigera/uppdatera era kontaktuppgifter och annan information om ert företag. 
 
Slutligen vill vi flagga för höstens utbildningar som vi håller i Stockholm och Malmö enligt nedan. 
OBS! Utbildningarna är lite tidigare datum än föregående år: 
 
Teknikerutbildningen: Stockholm/Enköping den 8-10/10. Prel. Fagerudd men definitivt besked om 
plats kommer längre fram. 
Besiktningsutbildningen: Stockholm/Enköping den 11/10 samt Malmö den 6/9. 
 
Vi kommer även att lägga upp informationen på hemsidan om plats för utbildningarna och där gör ni 
även anmälan via anmälningsformulär. 
 
 
 
Ha nu en fortsatt fin vår så hörs vi framöver! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Styrelsen och kansliet 
 


