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Vad händer i föreningen? 
 
 
Hej! 
 
Hoppas ni har en fin höst och att verksamheten rullar på för er alla. Som ett led i 
vårt arbete att utveckla verksamheten i vår förening har styrelsen förstärkt 
kanslifunktionen med Roger Blomqvist. Roger har en bred erfarenhet från olika 
uppdrag inom byggbranschen liksom föreningsverksamhet och har ett bra 
kontaktnät vi hoppas få nytta av. 
 
Nytt kansli och ny ekonomibyrå 
Det som närmast är på gång är att vi kommer att flytta vårt kansli med en mer 
central placering i Stockholm i närheten av Centralstationen. Det nya kansliet ska 
vara i funktion direkt efter nyår. Vi flyttar även vår ekonomifunktion och har anlitat 
Binette Redovisning som nu tar över bokföring, redovisning, fakturering mm. Detta 
ger oss bättre kontroll och effektivare hantering till i stort sett samma kostnad som 
tidigare. Det nya kansliet ger oss ökad kapacitet för medlemsvärvning, service till 
medlemmar, utbildning och utveckling av vår förening. 
 
Vi kommer bland annat att uppdatera vårt medlemsregister liksom se över 
hemsidan samt övrig administration/medlemshantering.  
 
Kontroller Behörig Lösull 
Föreningen har även gått ut med anbudsförfrågan när det gäller kontrollerna för 
Behörig Lösull. Vi har fått in några förslag som ska utvärderas och styrelsen räknar 
med att kunna ta beslut i frågan så att vi har en ny kontrollfunktion på plats till 
2018. Upphandlingen avser både fältkontroller och kontroller av administrativa 
rutiner. 
 
Höstmöte 
Förra veckan hölls vårt årliga höstmöte. Denna gång på Skoghem & Wijk på Lidingö.  
 
Mötet startade direkt efter lunch på torsdagen (21 sep) med att vår ordförande 
Magnus Håkansson hälsade alla välkomna.  
Den första punkten för dagen var presentation av en webbutbildningsplattform 
som Fredrik Antfolk från företaget JobSafe utvecklat. Fredrik presenterade ett 
förslag på en utbildningsportal för Lösullsentreprenörerna som verkar mycket 
intressant. Det här gör att vi får tillgång till en enkel och lättillgänglig 
grundutbildning som alla kan genomföra direkt vid datorn på kontoret eller hemma. 
Dessutom kan vi ”koppla på” ytterligare utbildningar i portalen framöver. Vi 
kommer att ta ut en mindre avgift för att finansiera utbildningen, men å andra 
sidan spar vi kostnader för boende, resor etc. Därför blir det betydligt billigare per 
genomförd utbildning än idag. Lars Tobin kommer att vara med i det här för att 
säkra att vi får rätt kvalitet och innehåll.  
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Vidare under eftermiddagen hade vi bra diskussioner om kvalitet, kontroller och 
storleken på vår bransch. Mötet beslutade att ge kansliet i uppdrag att ta fram 
förslag på en branschundersökning som kan ge oss en bättre vild om marknadens 
storlek. Kansliet och styrelsen återkommer med mer detaljer om detta längre fram. 
 
Lösull 08. Michael Bennarp rapporterade arbetet med att uppdatera Lösull 08. Vi 
kommer att skicka ut nuvarande Lösull 08 tillsammans med de kommentarer som 
kommit in på remiss till samtliga medlemmar. Michael uppmanar alla att ta del av 
detta och återkoppla med kommentarer, synpunkter. 
 
Vi fick även en presentation av Håkan Möller från leverantören Hunton Fiber AB av 
företagets produkter och erbjudande. 
 
Torsdagen avrundades med en spännande och kul frågesport om 70-, 80-, 90- och 
00-talen. Vi delades in i fem lag där alla fick bidra med kunskaper om dåtid och 
nutid. Därefter var det dags för middag och trevligt umgänge.  
 
Dag två dominerades av ämnet tredjepartskontroller. Som tidigare nämnts pågår 
en upphandling och styrelsen ville få in synpunkter på hur tjänsten ska fungera. 
Vi kom fram till en bra grund gällande mål, innehåll och utförande av kontrollerna 
liksom vilken befogenhet vi vill att kontrollanten ska ha och hur konsekvenserna 
kan se ut om brister upptäcks. Stort tack till alla närvarande för bra idéer och 
förslag. Styrelsen och kansliet tar med dessa i det fortsatta upphandlingsarbetet. 
 
Därefter presenterade Roger Blomqvist status med den nya kanslifunktionen som 
redan är igång till viss del. Full drift till nyåret. Roger och Lars Sandström arbetar nu 
tillsammans och återkommer med mer information om kansliets arbete och 
uppgifter framöver. Ett första steg är att starta upp med den här typen av 
medlemsbrev som vi planerar att köra fyra gånger per år till att börja med. 
 
Som avslutning på höstmötet underströk Roger värdet av att delta på våra 
medlemsmöten (årsmöte och höstmöte). Inte minst för att bygga relationer, utbyta 
idéer och utveckla det personliga kontaktnätet. Tanken är att utveckla de här 
mötena ytterligare när det gäller innehåll, plats, gästföreläsare och eventuella 
studiebesök. 
 
 
Det var allt för stunden. Ha nu en fortsatt bra höst så hörs vi framöver! 
 
Hälsar 
 
Kansliet och styrelsen 


