
  
  
 

 
PROGRAM 
Årsstämma 2018 i Stockholm – torsdagen den 15 mars 2018 
 

11.00 Samling och introduktion (konferensrum, Grand Central Hotel) 

11.15 – 11.45 Mats Åkerlind och Lars Redztler från Sveriges Byggindustrier 

 Mats och Lars kommer informera oss om förändringsarbetet BI genomför 
gentemot branschföreningarna samt en del om förändringsprojektet 
medlemsnytta 2025. 

 Mats är vice VD, förhandlingschef och chef för BI Arbetsmarknad. Han 
ansvarar för områdena kollektivavtal & arbetsrätt, lön och med-
arbetarfrågor. Han kommer tidigare från JM, som VD för JM Stom-
byggnad. Han har studerat medarbetarfrågor, motivation och 
engagemang på London South Bank University. Han är civilingenjör 

från KTH. Att läsa om/av Mats.:  
 => https://www.sverigesbyggindustrier.se/mats-akerlind-ljus-framtid-for-byggjobbe__7167 

 =>  http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/mats-akerlind-vi-har-en-storre-samsyn-i-dag-24711 

Lars ansvarar för områdena infrastruktur/anläggning och har upp-
draget hur samverkan mellan Branschföreningar och Sveriges Bygg-
industrier kan förbättras. Han har lång erfarenhet från infrastruktur-
verksamhet och har jobbat som projektledare på Citybanan. Om Lars: 
 

=> https://www.sverigesbyggindustrier.se/press/lars-redtzer-ansvarig-for-infrastrukturf__3938 
 

11.45 - 12.30 Vision 2017: Säkert undertak 

I år informerar vi om var vi står när det gäller Vision 2017. Här ligger arbetet med 
införandet av vår nya auktorisation Säkert Undertak. Under 2018 kommer samt-
liga medlemsföretag att erbjudas den nya auktorisationen. Vi går igenom hur 
detta ska gå till. Ta chansen och var med och påverka hur arbetet ska utformas.  
 

12.30 - 13.15 Lunch på Grand Central Hotel 
 

13.15 – 14.00 Individuella skatter och GDPR 

 Styrelsen informerar om hur detta påverkar din verksamhet: 

 Arbetsgivardeklarationen på individnivå införs i två steg från den 1 juli 2018, Den 
innebär att du som arbetsgivare ska redovisa alla utbetalningar som du har gjort 
till varje anställd varje månad och vilken skatt du har dragit av.  

Har du ett kundregister, ett löne- eller personalregister eller hanterar 
personuppgifter (namn, personnummer, e-postadresser) på något sätt behöver 
du veta att EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur 
man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 
och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Den ersätter PUL. 

Plats: Grand Central Hotel, Kungsgatan 70, Stockholm 
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14.00 - 14.45 Sara Garanty, inredningsarkitekt  

Sara kommer delge oss trender och utveckling inom arkitektur och inredning 
– hur ser t ex en inredningsarkitekt på akustik.  

Sara arbetar som frilansande inredningsarkitekt inom privat och 
offentlig miljö. Sara jobbar med mässor, utställningar, trender, 
inredningsmagasin, reklamjobb, designföretag och håller ofta 
föredrag. 

 

14.45 - 15.00 Kaffe 
 

15.00 - 16.00 Per Lindblom, auktoriserad revisor   

 Per kommer att ge er entreprenörer tänkvärda ord om de regelverk som 
gäller för samspelet ägare och företag – vad hände t ex med 3:12-reglerna. 

Ägare och grundare av Allians Revision & Redovisning AB. Arbetar 
med revision och rådgivning företrädesvis riktat mot ägarledda 
företag oavsett storlek. Anlitas som sakkunnig i redovisningsfrågor. 
Ofta anlitad och uppskattad utbildare inom redovisning genom bl a 

SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, FAR och Skattehuset i Göteborg. 
 

16.00 -  Årsstämma (avrundas vid ca 17.30) 

Och sist men inte minst - föreningens årsstämma.  

Nu ska vi välja representanter för dig som medlem, gå igenom föreningens 
räkenskaper och sätta den budget som ska forma föreningens verksamhet under 
det kommande verksamhetsåret. 

Dagordning för årsstämman och årsmöteshandlingar läggs ut på webben i 
början av mars. 

 

19.00 Middag på Crooked Leg, Nordic Light, Vasaplan 7 
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