Höstmötet 2022

Om höstmötet

I år öppnade sig möjligheten att hålla höstmötet
utomlands. Ecophon, som stolt sponsor, föreslog

Prag, vilket därmed kom att bli orten för årets höst-

möte. Temat för årets möte var nätverkande.

Torsdagen den 29 september
Ett sent mingel hölls på kvällen vid ankomsten. Planet från

Köpenhamn var dock försenat så endast deltagarna från Stock-

holm och Göteborg kunde närvara. Föreningens verksamhetsansvarige Bengt Öquist hälsade alla välkomna.

Fredagen den 30 september
Jonas Lindström och Daniel Öhman på Ecophon bjöd in till en

presentation på förmiddagen. 44 personer från föreningen var
på plats i konferensrummet.

Vi var 64 personer totalt på höstmötet

inklusive 2 från Ecophon (65 anmälda så
uppslutningen var riktigt god). 29 reste

från Stockholm, 13 från Göteborg och 14

från Köpenhamn. 6 personer åkte från

Göteborg i egen regi dagen före och 2
från Köpenhamn.
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Ankomst och mingel

30/9

Konferens (Ecophon)
Vandring i Prag med guide inkl
lunch
Ölprovning
Middag
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Konferens (Undertaksföretagen)
Båttur med lunch
Middag
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Saint Gobain har ett uttalat syfte att ”Making the world a better

home”, vilket ska genomsyra deras verksamhet. De har 166 000
anställda runt om i världen. Jonas hade även nöjet att presen-

tera deras nyaste satsning ”The lab”, vars avsikt är att skapa
intresse för ljud. Jonas gick även igenom konjunkturen och

framtagna prognoser för undertaksprodukter inom olika segment. Han avrundade sitt föredrag med att sammanfatta läget.

Avresa

Dokumentation
Framtagen dokumentation om höstmötet
hittar du på vår webbplats (Protokoll):
-

-

Deltagarförteckning
Program

Presentationen från höstmötet

Utvärdering
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Trots mediers negativa rapportering den senaste tiden finns det

ändå signaler inom olika segment som ändå såg ganska ljusa

Fakta om Ecophon

Därefter tog Anna Szwed vid via uppkoppling på Teams. Hon

Saint Gobain har 166 000 anställda som

hon ansvarade för, och visade även upp bilder på genomförda

och 3 500 försäljningsställen samt 8

ut.

redogjorde för läget i Tjeckien, Slovakien och Polen, länder som
projekt runt om i dessa länder. Dessa och andra projekt finns

att se på deras instagram-konto.

opererar i 76 länder. De har 800 fabriker

forskningscenter. Med sina 3 600 forskare

registrerar Ecophon 400 nya patent per år.
Omsättningen är 450 miljarder kronor.

Till Saint Gobain i Sverige hör Weber,

Isover, Abrasives, Gyproc, Optimera, Dahl,
Vetrotech och Sekurit.

Ecophon registrerades som varumärke
1958 och bytte namn till Ecophon 1988.

Ecophon i sin tur har 1 070 anställda, 17
affärsenheter, omsätter 308 miljoner euro,
har 8 varumärken, 31 konceptutvecklare,

32 inom FoU och innovation, 2,1 miljoner
besök på sina webbplatser årligen, över
20 produktutvecklingsprojekt, 8 produk-

tionsanläggningar och har ansökt om 15
patent.

Daniel avrundade Ecophons konferens med att förhandsvisa

produkten Fade som ska lanseras efter årsskiftet. Det är en flex-

ibel, smidig och osynlig akustikputs, som kommer att kunna fås

med olika ytor och som kan färgblandas på plats utan försäm-

Varumärken inom Ecophon är Gyptone,
Fade, Clipso, Gabelex, Eurocoustic, Connect och Quick-Lock Celina Systems.
Kolla gärna upp:

rad funktionalitet. Produkten är perlit-baserad, vilket innebär att

Sound Circularity: Cirkularitet i en säck för

större perliter. Kundsegmenten för denna produkt ser Ecophon

The Lab: En kreativ plattform där du kan

den består av popcorn-liknande kulor. Ju grövre yta desto
framför allt är i kontors-, hotell- och kulturnäringen.

enkel återvinning

utforska, undersöka och experimentera
med ljud.
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Nästa punkt på programmet var en guidad vandring i stan.
Under vandringen stannade vi för lunch på restaurangen

Ungelt, där vi fyllde alla stolar på tre plan med vår grupp. Traditionell tjeckisk mat i fräsch tappning. Den guidade turen slu-

tade vid ett ölbryggeri, där det serverades tre olika öl med tilltugg.

Dagen avslutades på Ristorante Marina, där Jonas tackade för

deltagarnas engagemang, intresse och glada tillrop under
Ecophons alla aktiviteter under dagen.

Intresserad av att jobba i
styrelsen?
Det finns alltid plats för fler engagerade.
Kontakta gärna någon i styrelsen eller
valberedningen. Du hittar våra

kontaktuppgifter på vår webbplats.

Säkert undertak 2023
För de som är Säkert undertaksföretag
2022 är det snart dags att lämna in

ansökan om förnyelse. Den ska göras
senast under första kvartalet 2023.

Lördagen den 1 oktober
Första delen av dagen tog plats i konferensrummet. Det var

nämligen dags för det årliga höstmötet.

Tips!
Flagga för era medlemskap
Ta gärna tillfället i akt och flagga för UTF
på er webbplats. Medlemslogotyp och

Säkert undertakslogotyp finns att hämta

på vår webbplats. Tveka inte att kontakta
kansliet om du undrar över något.
1. Dessa kan ni alla lägga upp:

Bild: Deltagarna anländer en efter en. När är alla samlats drar vi igång!

Även idag deltog alla som anmält sig vilket var lika med 44 per-

soner. Bengt hälsade alla välkomna och de för i år nya deltagarna särskilt välkomna. Temat för dagen var en rekapitulering

av föreningens transformation sedan 2016 och var vi står idag.

2. För Säkert undertaksföretag:

De då nya initiativen som Säkert undertak, medlemsnytta, det

nya avtalet med BF och utbildningarna är numera de fundament
som föreningen vilar på idag.

Då och då gavs deltagarna möjlighet att svara på frågor via en

mentometer-övning. Här kom bra input. Bengt gick även igenom den senaste branschanalysen och redogjorde för utveckl-

ingen av Säkert undertaksföretag. Sifferunderlaget visar med all
tydlighet

att

föreningen

idag

representerar

3. Och för BF-medlemmar:

under-

taksbranschen. En annan aspekt som börjat visualisera sig är att

Säkert undertaksföretag gör ett större avtryck i deltagande på
bl a utbildningarna. Skillnaden är slående.
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Även om föreningen ser auktorisationen som angelägen för

Kurs för undertaksmontörer

branschen och medlemmarna är den ett önskemål, och inte ett

Just nu kan du anmäla tre personer och

skull. Allt detta finns att se i presentationen från höstmötet som

får dessutom en t-shirt vid godkänt

krav, från föreningens sida. Den erbjuds för våra medlemmars

finns tillgänglig på föreningens webbplats.

Innan vi lämnade mötet grattades Roger från styrelsen som
skulle fylla 50 år på söndagen.

Efter mötet samlades vi alla vid Prague boats för en lunchtur på

Moldau. Utsikten från floden var fascinerande ända tills fönster-

rutorna immade igen av den höga stämningen bland oss

betala för två och en halv. Varje deltagare
resultat. Ta tillfället i akt och förkovra de
av dina montörer som ännu inte gått

utbildningen! Sista anmälningsdag: 31/10

Förslag på ämne för nästa
fortbildningspass?
Lämna gärna uppslag till oss i kansliet.

passagerare.

Årsmötet 2023

På kvällen träffades vi på restaurang Cerveny Jelen. En gammal

Nästa årsmöte hålls den 17 mars 2023.

i fyra plan. Vi satt i bankvalvet omgärdade av en meter tjocka

Kontaktuppgifter till kansliet:

banklokal hade blåsts ut för att inrymma en restaurang och bar

betongväggar. Stämningen var liksom tidigare måltider mycket

hög, och Bengt avslutade höstmötet genom att tacka alla för

Kansli@undertaksforetagen.se

deras deltagande.

Vi från styrelsen, verksamhetsansvarige och kansliet önskar

återigen tacka alla er deltagare som gjorde detta höstmöte till

ett så bra event. Så tack igen för er medverkan och ert härliga

engagemang!

Ser fram mot att ses på årsstämman den 17 mars!
Hälsningar

Styrelsen och kansliet
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Lite smakprov från vistelsen

Bild: Resenärerna från Stockholm checkar in på hotellet

Bilder: Välkomstmingel i foajén
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Bilder: Daniel Öhman och Jonas Lindström, Ecophon, vid podiet på scen

Bilder: Ecophons konferens
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Bilder: Guidad vandring i Prag med lunch
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Bilder: Guidad vandring i Prag med lunch
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Bilder: Ölprovningen
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Bilder: Från ölprovning till middag
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Bilder: UTF:s konferens och lunch på lördagen
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Bilder: Middagen på lördagen
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Bilder: Lobbyn, avresedagen
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