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Rapport från höstmötet 2018 

– Stockholm 30 augusti 

 
Hej! 
 
Efter en fantastisk sommar och fin inledning på hösten kommer här en rapport från BRiF:s 
höstmöte som vi genomförde vid vårt kansli på Näringspunkten i Stockholm. För er som 
ännu inte haft tillfälle att komma dit kan vi berätta att vi sedan början av året har vårt kansli 
centralt placerat i Stockholm på Klara Norra Kyrkogata 31 
 

Höstmötet 
På morgonen, före mötet startade, var det omtenta för de installatörer/tekniker som har äldre 
utbildningscertifikat. Giltighetstiden är fem år, därefter krävs att man förnyar sitt certifikat. Vi 
kommer fortsätta att erbjuda tillfällen att förnya utgångna eller utgående certifikat. 
 
Vi inledde mötet med en gemensam lunch och lite branschsnack kolleger emellan. Näringspunkten 
har en stor, fin entré med tillhörande barkök där vi serverades buffélunch. Efter lunchen var det dags 
för ordförande Peter Halling att hälsa alla välkomna i en välfylld möteslokal. Vi var runt 35 personer 
på plats, vilket får anses vara en bra anslutning. Men vi vill ju bli fler och hoppas att ni som inte hade 
möjlighet att vara på plats kan hänga på nästa gång vi träffas. Årsmötet nästa år blir någonting extra 
då föreningen firar tio år. Vi kommer tillbaka med information om detta. 
 
Rekrytering via Arbetsförmedlingen 
Den första punkten på programmet för dagen var information från Arbetsförmedlingens 
företagsrådgivning i Stockholm där vi hade Örjan Ekberg på plats. Örjan berättade om vilka 
möjligheter till stöd och hjälp som finns att få. Vidare har han gjort en särskild sökning med 
inriktning på reliningbranschen och visade vad han fått fram. Då, i slutet av augusti, fanns 2700 
personer inskrivna på Arbetsförmedlingen i Stockholms län och där personerna inte varit 
registrerade mellan 0-12 månader. Det vill säga inte långtidsarbetslösa. Örjan berättade också att de 
kan hjälpa till med utbildning. För er som vill veta mer om detta är det bäst att kontakta Örjan direkt. 
Han nås på e-post: orjan.ekberg@arbetsformedlingen.se eller telefon: 010-487 28 54. Örjan kan nog 
hjälpa till med rätt kontakter även till er som är verksamma i andra delar av landet. 
 
Utbildning 
Därefter fortsatte vi med att få en dragning om tips/viktigt att tänka på vid upphandling av 
webbutbildningar, som blir vanligare. Mattias Hafdell och Marcus Justad från JobSafe gick igenom 
saker som är lätta att missa när man tar in anbud på utbildningar. Bland annat bör man som 
upphandlare/företagare vara vaksam på vilka krav som myndigheterna ställer när det gäller olika 
säkerhets och arbetsmiljöutbildningar och att de praktiska moment som ska ingå verkligen finns 
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med. JobSafe är också det företag vi arbetar med för att utveckla en webbbaserad del av vår 
teknikerutbildning.  
 
Sedan tog Will Svensson och Peter Halling över och berättade om höstens kommande utbildningar. 
Information, tider och anmälningsformulär mm finns på vår nya hemsida. I Malmö har vi montörs-
/teknikerutbildning den 6-8 november och i Stockholm håller vi samma utbildning 4-6 december. 
Nytt för i år är att vi även arrangerar besiktningsmannautbildningar. Malmö den 9 november och 
Stockholm den 7 december. Se vidare på webben på www.brif.se 
 
Försäkringar och besiktningar 
Punkt nummer tre på programmet för dagen var försäkrings- och besiktningsmannainformation från 
Gar-Bo. Gar-Bo som många av oss känner till är specialiserade på byggrelaterade försäkringar och 
tjänster. Lars Fahlgrens och Thomas Hettmans dragning visar att Gar-Bo numera har flera 
försäkringslösningar som kan vara intressanta för medlemmarna i BRiF. Likaså har Gar-Bo en 
ordentligt utbyggd verksamhet med besiktningstjänster. De har runt 100-talet besiktningsmän/KA 
anslutna över hela landet och ser gärna att några av deras besiktningsmän går vår kurs.  
 
Ny hemsida och övrig föreningsinformation 
Ni som varit inne på vår hemsida den senaste tiden vet redan att den bytt utseende och struktur. På 
höstmötet presenterades den nya hemsidan och de möjligheter den ger. Bland annat har vi byggt ut 
delen där ni som medlemmar lägger upp era egna uppgifter, vilket görs under fliken medlemmar. 
Det krävs att ni loggar in för att komma åt de möjligheterna och inloggningsuppgifter ska ha skickats 
ut till er alla. Likaså blir det enklare för oss att lägga upp nyheter och evenemang samt att ni kan 
anmäla er direkt på hemsidan via anmälningsformulär. Kolla gärna in våra kommande utbildningar. 
 
Vi fick också en statusuppdatering av den verksamhetsplan som beslutades på årsmötet i våras.  
Värt att notera från den genomgången är att BRiF just nu jobbar på att träffa försäkringsbolag för att 
presentera området relining ordentligt. Arbetet med att webbanspassa vår utbildning går framåt, 
men vi räknar med att köra som vanligt i år. Närmare samverkan med leverantörer utreds och vi får 
återkomma med mer information när vi kommit längre i den frågan. 
 
Höstmötet avslutades efter detta och lite senare på kvällen samlades ett stort gäng middagssugna 
medlemmar på kajen vid Strandvägen för kvällskryssning med S/S Stockholm. God mat och trevligt 
umgänge avslutade höstmötesdagen. 
 
Det var allt för denna gång.  
Ha en riktigt bra fortsättning på hösten. 
 
 
Hälsar 
Kansliet och styrelsen för BRiF 


