UTF:S ÅRSMÖTE 2021
I KORTHET
kansli@undertaksforeningen.se
Årsmötet den 18 mars 2021

Föreningens ordförande Bengt Öquist hälsade

•

Föreningsmöte, kl 8 - 10

•

Årsstämma, kl 10 - 11

•

Gästföreläsning: Lars Redtzer; Byggföretagen

•

Fortbildning: Magnus Vidänge, VM Advokat

Om mötet

alla välkomna till mötet och Teams. Det var det

Totalt sett var nästan 50 personer anslutna till

andra årsmötet i rad som hölls digitalt i pan-

ningsmötet på förmiddagen, 29 st på årsstäm-

och från under dagen. 30 st deltog på före-

demins tecken. Det var glädjande att se så

man och 45 st på utbildningsblocket på efter-

många ansluta till de olika delarna av mötet

middagen. Sammanlagt var 30-talet med-

under dagen.

lemsföretag representerade.
Vad gäller deltagandet på årsstämman var det

”Vi hälsar Peter Holmblad välkommen

nästan i nivå med deltagandet 2019, som var

som ny ordförande till föreningen.”

deltagare på ett årsmöte med årsstämma.

föreningens toppnotering vad gäller antalet

Dokumentationen från dagen liksom presen-

Bengt Öquist, tidigare ordförande

tationerna från föreningsmöte, gästföreläsning
och fortbildning finns på fliken Annan doku-

Torsdagens möte innehöll många intressanta punkter på förmiddagen uppdelat på ett föreningsmöte och årets stämma medan
eftermiddagen bestod av en gästföreläsning och fortbildning i entre-

mentation:
• https://undertaksforeningen.se/protokoll

prenadjuridik.
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Statistik från undertaksbranschen
Vi har de senaste åren fått en mycket bättre överblick av undertaksbranschen, föreningen och dess medlemmar i förhållande till ett
slags total. Denna sammanställning av branschen tar vi fram varje år
sedan 2017. Vi utgår från UC:s material och mappar det mot våra egna
register.
Alla våra framtagna nyckeltal hittar du i filen Presentation_201216.pdf,
som publicerats under fliken Annan dokumentation på:
• https://www.undertaksforeningen.se/foreningen/protokoll.html
• https://www.undertaksforeningen.se/nyheter/_article_images/infogramuc-rapport-2020.png (infogram)

Säkert undertak
Den positiva responsen från leverantörer, beställare och andra intressenter är stor.
Styrelsen uppmanar de som ännu inte ansökt
att skyndsamt göra det. Ju fler som auktoriseras
desto mer tyngd får auktorisationen. När antalet har nått en kritisk
massa kan föreningen marknadsföra den på ett bredare plan.
Av den framtagna statistiken visar det sig framför allt vara de mindre
liksom större företagen som ännu inte ansökt om auktorisationen.
Som mindre företag kan det bero på att man fått för sig att det är betungande att ta sig igenom ansökningsprocessen medan det för de
större kan vara utbildningsdelen. När det gäller ansökningsförfarandet
är det tämligen enkelt. Kontakta gärna kansliet för personlig guidning
och stöd genom processen om du känner dig tveksam. Vad gäller utbildningsdelen kommer vårt digitala utbildningsprojekt att underlätta
möjligheten att få fler utbildade utan att det har alltför stor påverkan
på den dagliga verksamheten.

Förnyelse av SU
Efter första året som auktoriserad ansöker man om förnyelse varje år.
De som inte förnyat sin auktorisation för 2021 kommer inom kort att bli
kontaktade av kansliet.
På föreningens webbplats framgår vilka som har Säkert undertak 2021
och vilka som hade auktorisationen 2020.
• https://www.undertaksforeningen.se/medlemmar/
• https://www.undertaksforeningen.se/foreningen/medlemskap/har-finnsvi.html
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Verksamhetsplanen

UTBILDNING

Styrdokumentet för vår verksamhet är relativt
ny i sin utformning. Vissa punkter har föreningen gått i mål med, andra har inte påbörjats.
Det senare beror främst på det saknas en tek-

Montörsutbildning

nisk resurs i kansliet.

Hittills under pandemin har två lärarledda montörsutbildningar gått av
stapeln med en tredje den 19 mars 2021.

Är du den vi söker?

Företagsledarutbildning

Föreningen söker en teknisk kompetens med lång erfarenhet från branschen av såväl projektledning, montage och material samt konstruktioner.

Utbildningen är öppen för alla och är mycket uppskattad. Man kanske
kan ställa sig frågan varför man ska gå när man har jobbat i branschen
i flera decennier och kan den utan och innan. Det man kanske inte
tänker på, förutom att förutsättningar förändras över tid, är att man
oavsett ålder eller erfarenhet alltid kan utveckla sig, få ny energi av att
möta andra och diskutera liknande frågeställningar, och bli bättre i det

Anmäl ditt intresse till kansliet eller
tipsa kansliet om någon att
kontakta.

man gör. Massan av den samlade kunskapen växer också över tid och
gagnar branschen i sin helhet. Det är en väl investerad tid.

Verksamhetsplanen hittar du på vår webb-

Under 2020 visade det sig bli svårt för Byggmästareföreningen att få
till en digital version av utbildningen, och den som till slut kom att erbjudas kom med för kort framförhållning. Den ställdes därför in, och vi
satsar på ett nytt tillfälle efter sommaren.
Säkert undertak är villkorat med att en eller flera i ledande funktion
genomför en företagsledarutbildning. Undantag görs för närvarande

plats:
• https://www.undertaksforeningen.se/foreningen
/protokoll/verksamhetsplan-2019-2022.pdf

Ekonomi

för de som ansöker om Säkert undertak för första gången till dess att

Resultatet för 2020 visade på ett positivt resul-

föreningen kan erbjuda ett nytt utbildningstillfälle. De som hittills fått

tat. De överskjutande medlen kommer att

igenom sina ansökningar och förnyelser har förbundit sig att gå utbild-

nyttjas för att skapa mer medlemsnytta enligt

ningen så snart ett nytt tillfälle finns tillgängligt.

vår tidigare beslutade verksamhetsplan. Föreningen ser också ett behov av att knyta en teknisk resurs till kansliet.

Digital utbildning
För att underlätta för medlemmarna att utbilda sina montörer tar föreningen nu fram en digital utbildning. Den kommer att frigöra tid, få till

Medlemsavgifter

ett effektivare och mer flexibelt koncept och flöde i era verksamheter.

För att underlätta rekrytering av nya medlem-

Det blir ett digitalt verktyg för självstudier. Beslutet togs på årsstäm-

mar tog årsstämman beslut att avskaffa inträ-

man hösten 2020.

desavgifterna för nya medlemmar. Inträdes-

Utbildningen planeras att vara klar till sommaren. För att inte krocka
med semestrar kommer den att lanseras först efter sommaren.

avgiften har visat sig ha en hämmande effekt
på rekryteringen.

Byggkonjunktur
Byggföretagens analys visar på en tydlig pan-

Vill du testa utbildningen och tycka till?
Senare i vår kommer vi att öppna utbildningen för några att
testa och tycka till. Testgruppen kommer att genomföra hela
eller delar av utbildningen och sedan ges möjlighet att lämna
synpunkter.
Lämna gärna en intresseanmälan till kansliet.

demi-effekt för 2020 och sedan på en lika
tydlig återhämtning i prognosen för 2021. De
två åren sammantaget visar på en liten tillväxt.
Se

gärna

presentationen

Presentation

Föreningsmöte för att ta del av alla grafer.
• https://undertaksforeningen.se/protokoll
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Leverantörsmöten

UTF:s nye ordförande

Ett digitalt möte hölls i höstas och två stycken året dessförinnan. Ett
ännu inget nytt möte planerats i vår.

Peter Holmblad från Rönnmarks Undertak utsågs av
stämman till ny ordförande.

Namnbyte

Välkommen!
Styrelsen och kansliet

bra tillfälle för utbyte av information. Med anledning av pandemin har

Föreningens namn regleras i stadgarna. I och med Byggföretagens
namnbyte kommer vi att byta namn på föreningen till Undertaksföretagen, vilket nu har godkänts av två av varandra efterföljande
årsstämmor. Inom någon månad kommer en ny grafisk profil och

Lars Redtzer, Byggföretagen

logotyp att presenteras för medlemmarna. Föreningens material

Lars är ansvarig för bransch-

kommer att uppdateras med ett undantag för webbplatsen, som blir

utvecklingen

ett större projekt längre fram.

tagen och gick igenom 11-punk-

inom Byggföre-

tersprogrammet på webbsemi-

Och så gjorde vi plats för årets stämma

nariet.
11-punktersprogrammet

avser

de

fokus-

På årsstämman 2021, som avslutade själva årsmötet, fick medlem-

områden som man arbetar med att få på plats

marna möjlighet att påverka föreningens framtid. Bengt Öquist var

tillsammans med branschföretagen.

årsstämmans ordförande och ledde oss alla genom alla punkter på
dagordningen (se Undertaksforeningen.se/Protokoll och fliken Års-

Tillsammans med Byggföretagen kan vi ut-

stämmoprotokoll, där dokumentationen från årsstämman publiceras

veckla branschen. Just nu handlar det mycket

allteftersom den blir klar). Precis som på föreningsmötet var det

om att hitta ett bra sätt att samarbeta på.

många punkter att gå igenom.

Se alla punkter i hans presentation:

Se redovisning av genomgångna punkter i nyheten om årsstämman
och relevant dokumentation på vår webbplats:

• https://www.undertaksforeningen.se/foreningen/protokoll.html

• https://www.undertaksforeningen.se/nyheter/2021/arsstamman_2021/
• https://www.undertaksforeningen.se/foreningen/protokoll.html

Vi var alla välkomna att kontakt honom om vi
hade några särskilda frågeställningar.

Nästa föreningsmöte
Boka redan nu in nästa föreningsmöte i

Magnus Vidänge, MV Advokat

kalendern. Den planeras att hållas den 7 till 10
7-10 okt

oktober i den mån pandemin medger att mötet

Magnus arbetar som advo-

kan genomföras fysiskt. Det blir i så fall nästa

kat

möjlighet till nätverkande. Förhoppningsvis ses

frågor och med offentlig

i

entreprenadjuridiska

vi alltså utanför Teams-rummet!

upphandling.

Återigen ett stort tack för ert deltagande och visade engagemang

Det var ett mycket givande föredrag om de

under dagen!

standardavtal som gäller i branschen och vikten av att använda sig av dem.
• https://www.undertaksforeningen.se/foreningen

Vårliga hälsningar

/protokoll.html

Kansliet med Bengt, Cecilia och Joakim samt styrelsen
Vi blev inte fullärda efter idag men ser fram mot att
få bjuda in Magnus igen. Juridiken är ett spännande
område, som vi kanske tar lite för lätt på. Här finns
mycket mer för oss att utveckla oss i.
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