Rapport från Undertaksföreningens årsmöte 2019
Den 14 mars 2019
Det för föreningen viktigaste mötet i år hölls i torsdags. Det var årsmötet 2019,
som fångade 33 st anmälda från totalt 20 medlemsföretag. Trots att tre
personer fick förhinder var det totala antalet deltagare det största i
föreningens historia enligt vår historik. Tillsammans skapar vi en stark
branschorganisation. Så tack alla ni som kom på stämman och visade intresse
för föreningens arbete och branschens utveckling!
Ett starkt år
Bengt Öquist, föreningens ordförande, öppnade mötet
och gick igenom det gångna årets verksamhet och
presenterade det kommande årets planer.
Det konstaterades att föreningens arbete aldrig har
varit så omfattande som under 2018.
Under året:
⋅

⋅

⋅
⋅

⋅

Bild 1: Föreningens ordförande, Bengt Öquist,
Möjligheten öppnades för medlemmarna att
öppnar årsmötet.
ansöka om Säkert Undertak. Tillgängligt på
föreningens webbplats fanns t ex regelverk,
dokumentation och möjlighet att beställa logotyp och dekaler.

Uppemot en 40 % av medlemsföretagen ansökte och godkändes efter de nya strikta
kriterierna samt blev Säkert undertak-certifierade för 2019
Montörsutbildningarna erbjöds inte bara fler gånger utan också på fler orter i landet
Företagsledarutbildningen i samarbete med Sveriges Byggmästarföreningen blev ett
uppskattat initiativ, vilken huvuddelen av Säkert undertaksföretagen hade sänt
medarbetare till
Uppskattat blev också arbetet med Undertaksportalen, som tog form under året och
lanserades strax efter årsskiftet
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Medlemmarna mottog regelbundna nyhetsbrev och kunde ta del av den information
som publicerades löpande på föreningens webbplats och i de två Facebookgrupperna Undertaksföreningen och Undertaksföreningens medlemmar
Sju nya medlemsföretag rekryterades
Stadgarna uppdaterades och godkändes slutgiltigt på den extra årsstämman i
samband med höstmötet
Till höstmötet anmälde sig över 70 deltagare, vilket också var en all time high för
föreningen. Återkopplingen från höstmötet var dessutom mycket positiv.

Bild 2 och 3: Reflektion

En stund för eftertanke
Bengt pekade på stadgarna, där det uttryckligen står att ”… föreningen ska bistå
medlemsföretagen i branschfrågor inom undertaks- och
systemmellanväggsentreprenader och ta tillvara och främja medlemsföretagens
gemensamma intressen.”. Han var inte sen att påpeka att:
⋅

⋅

⋅

Föreningen skulle behöva bli bättre på att bistå medlemmar i mer tekniska
branschfrågor. Bengt påvisade t ex broschyren Säkert vatten, som tar upp
konstruktiva regler och tips för byggfrågor där vatteninstallationer är inblandat. Ett
motsvarande koncept skulle i allra högsta grad vara något för föreningen att ta fram.
I och med att Sveriges Byggindustrier ansvarar för kollektivavtalsfrågor och det som
följer med helheten blir det ett viktigt uppdrag för föreningen som
branschorganisation att fånga upp tydliga branschfrågor.
Vidare börjar tiden bli inne för att börja adressera intressenter som leverantörer,
utbildningsinstitut, byggherrar, besiktningsföretag, m m, och marknadsföra
auktorisationen Säkert undertak på ett bredare plan. Genom att peka på
kvalitetsstämpeln och be intressenterna att använda sig av den kommer certifierade
undertaksföretag att särskilja sig tydligt från de företag som inte är med i
Undertaksföreningen. Detta ligger väl i linje med det arbete som bl a Sveriges
Byggindustrier genomför med anledning av sund konkurrens.
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UC-rapporten tar tempen på undertaksmarknaden
De senaste siffrorna från UC (2018) presenterades. Här ges en kort sammanfattning:
Baserat på UC-rapport (årtal)

2014

2016

2017

2018

Antal undertaksföretag

78

121

121

117

-

Varav entreprenörer

73

109

109

105

- Varav medlemmar i UTF

50

54

54

51 * (49 %)

- Varav icke-medlemmar

28

55

55

54

5

12

12

12

- Varav leverantörer

(51 %)

* 13 av UTF:s medlemsföretag finns inte listade i UC-rapporten.

Antal anställda *
2018
Ickemedlemmar:
333…
Medlemmar:
1 002
75%

Omsättning TSEK *
2018

2017

Ickemedlemmar:…
Ickemedlemmar:
625
49%

Medlemma
r:…

Medlemmar:
662
51%

2017

Ickemedle
mmar:
1 088
000

Medlemmar:
1 160 000

* 13 av UTF:s medlemsföretag finns inte listade i UC-rapporten.

Enligt önskemål på årsmötet kan vi även passa på att delge:
Antal anställda i genomsnitt per:
- Medlemsföretag enl UC-rapporten (./. 13 medlemsföretag):
- Icke medlemsföretag:

Omsättning (TSEK) i genomsnitt per:
- Medlemsföretag enligt UC-rapporten (./. 13 medlemsföretag):
- Icke medlemsföretag:
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2018

2017

20 st
6 st

12 st
11 st

2018

2017

33 490
13 868

21 481
19 782

Facebook-gruppen Akustikarenan ersätts av Undertaksföreningens medlemmar
Anders Johansson, initiativtagare till Facebook-gruppen Akustikarenan, föreslog att
Facebook-gruppen Undertaksföreningens medlemmar ersätter Akustikarenan, Vare sig
styrelse, kansli eller deltagarna på årsmötet såg något hinder till det utan såg det snarare
som en fördel att hålla ihop de olika grupperingarna inom föreningen. Akustikarenan
hade tagits fram som ett medel för att snabbt kunna ordna resurser medlemmar
emellan; som t ex montörer eller material vid akuta behov, men hade blivit svår att
administrera.

Under rasten i samband med kaffe fick vi alla tillfälle att nyttja aktivitetscentret. Genom
en fartfylld lek som tog oss från Vilda Västern-skytte och fartfylld bilbanetävling till
golfbanan, där Jocke från kansliet lärde ut hur man på bästa sätt svingar en golfklubba
för att få till riktigt långa slag.

Figur 6: Evelina Sköld slår till.

Figur 7: Hans Nyberg duellerar med Figur 8: Grand Prix
Kenneth Sjödin.

Huvudentreprenörskap – en lag som förvirrar mer än vad den förtydligar?
Juristerna Felix Arnstedt och Peder Boström från Sveriges Byggindustrier var inbjudna för
att informera om lagen avseende entreprenörsansvar om lönefordringar, som tog laga
kraft den 1 januari i år. Med en bakgrund från arbetsrätt, kollektivavtal och fack gav de sig
i kast med att förklara lagen om entreprenörsansvar avseende lönefordringar som gäller
för de kontrakt som tecknats efter lagens tillkomst.
Lagen avser bygg- och anläggningsverksamhet och tar upp den skyldighet som
huvudentreprenör, underentreprenör liksom uppdragsgivare har till arbetstagare i
entreprenörskedjan för utbetalning av lön.
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Syftet med lagen är att skydda arbetstagarnas
rättigheter och motverka osund konkurrens i
byggbranschen. Skulle arbetsgivaren inte infria sina
lönefordringar kan arbetstagaren rikta sina lönekrav
till nästa steg i entreprenörskedjan och därefter till
huvudentreprenören. Huvudentreprenören, liksom
underentreprenören om det finns ytterligare en
underentreprenör, kan trycka ner kravet till
Figur 9: Peder och Felix försöker svara på
medlemmarnas frågor.
underentreprenören, vilket är en s k regressrätt.
I och med att man i en eskalerad situation endast har sju dagar på sig att vidarebefordra
kravet enligt regressrätten är det angeläget att man (om man är medlem i SBI) vänder sig
till SBI:s jurister för rådgivning samma dag som man får kravet. Kontrollen av de man
anlitar har blivit än mer viktig liksom anpassningen av de avtal man ingår för den nya
lagen.

Och så gör vi plats för årets stämma
På årsstämman, som avslutade själva årsmötet, fick styrelse som medlemmar möjlighet
att påverka alltifrån medlemsavgiften till att ge förslag på aktiviteter under året och
föreningens framtid. Anders Johansson från Sundisol valdes till årsstämmans ordförande
och ledde oss alla galant genom alla punkter på dagordningen.

Figur10: Olle Edfalk, styrelseledamot, in
action

Figur 11: Föreningens ordförande i
väntan på årsstämmans ordförande
ska ta plats, vilken fotografen i sin
tur missade att fota.

Till ordförande för föreningen omvaldes Bengt Öquist (Avenki) på två år, Som ledamöter i
styrelsen kvarstår Claes Gustafsson (Backa Byggmontage) och Roger Hallqvist
(Montagegruppen) ett år medan Peter Holmblad (Rönnmarks Undertak) och Olle Edfalk
(Jämtlands Akustik) omvaldes på två år. Till styrelsesuppleanter invaldes Thomas Ehlén
(Akustikmontage i Borlänge), Mikael Ljungkvist (Interoc Akustik) och Mikael Thingvall
(Allakustik Underbara Tak) på två år.
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Kvällen avrundades med middag och stand up-comedy på
Norra Brunn, dit även respektive var välkomna. Samlade under
ett tak fick ordet undertak en unik plats som nytt
intresseområde inom klubbens väggar genom konferenciern
Marcus något förundrande framställning.

Figur 12: Ankan tar upp livets
små förtretligheter med en stor
klackspark.

Återigen ett stort tack för ert deltagande och visade engagemang under dagen!
Hälsar
Bengt och styrelsen
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