
  
 
 
 
 
 
April 2019 

Årsmöte, ny styrelse och lite om saker på gång 
 
 
 
Hej 
 
Ute skiner vårsolen och påsken är i antågande. Flera av er har kanske passat på att njuta lite ledighet 
redan före själva påskhelgen. Förra veckan höll vi vårt årsmöte. I år var det på Arlanda eftersom vi 
direkt efter årsmötet hade en grupp medlemmar som åkte ner till München och Bauma-mässan.  
 
Årsmötet 
Efter kaffe och samling drogs mötet igång genom att föreningens ordförande, Anders Andersson, 
hälsade alla välkomna. Då vi under 2018 inte fullt ut genomfört sammanslagningen av HiB och Riv- 
och Sanering förklarade Anders att årsredovisningen är i form av en konsoliderad rapport som visar 
den sammantagna ekonomiska ställningen i alla tre föreningarna. Detta som en följd av vårt beslut 
att driva all verksamhet under namnet och föreningen BFB. Rapporten visar att vi har haft ett starkt 
år där vi både kunnat genomföra den verksamhet vi planerade inför 2018 samtidigt som vi fått ett 
överskott på intäkterna. Detta betyder att vi inför 2019 har ännu större utrymme att genomföra olika 
aktiviteter för att stärka medlemsnytta och branschområdet. En av de punkter vi vill lägga kraft på 
under 2019 är försäkringsbranschens önskan om certifiering inom rivning, sanering och håltagning 
där vi nu har en utmärkt möjlighet att visa vikten av att använda branschanslutna entreprenörer. 
Vidare planerar vi att genomföra tre lokala/regionala medlemsträffar. Detta ska förhoppningsvis ge 
fler medlemmar tillfälle att träffas liksom att vi kan visa mer av vår verksamhet. Slutligen är det hög 
tid att ta fram en presentation av BFB som är vår branschförening inom rivning, håltagning och 
sanering. Efter att alla punkter på dagordningen avverkats tackades deltagarna och mötet avslutades. 
Direkt efter mötet blev det gemensam buffélunch innan Baumaresenärerna hastade iväg till 
incheckningen. 
 
Vi har även en nyvald styrelse som från och med 10 april leds av Håkan Karlsson från Riviära. Håkan 
valdes till ordförande efter Anders som gjort ett antal framgångsrika år på posten. Anders fortsätter 
dock inom styrelsen och går in som vice ordförande och är en av ledamöterna som representerar 
området håltagning (HiB). 
 
Den nya styrelsen 
Håkan Karlsson, Riviära Entreprenad AB, ordförande (vald på 1 år) 
Anders Andersson, Void AB (omval 2 år) 
Elisabet Johansson, Rijo Håltagning AB (omval 2 år) 
Linda Dahlin, Betonghåltagning i Göteborg AB (ett år kvar) 
Gunnar Bohman, Luleå Hålmetodik AB (omval 1 år) 
Jörgen Persson, Sand & Vettenbläst AB (omval 2 år) 
Igor Kecskés Maconkai, Saneringsspecialisterna Sverige AB (omval 2 år) 
Pauli Hietala, Rivkompaniet i Stockholm AB (ett år kvar) 
Tony Stigmanslid, Destroy Rebuilding Company AB (ett år kvar) 
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Suppleanter: 
Amanda Borneke, CS Riv & Håltagning AB (nyval 2 år) 
Andreas Lindström, SHC Linköping AB (nyval 1 år) 
Malin Söderson, Industri & Skadesanering AB (ett år kvar) 
Pio Rodrigues, SBG i Stockholm AB (ett år kvar) 
 
Ovanstående styrelse är vald för alla tre föreningarna, dvs BFB, HiB samt RivoSaner. Flera av 
ledamöterna bedriver verksamhet i sina företag som omfattar alla tre delarna av vår bransch. Men av 
balansskäl har vi en helt jämn fördelning mellan personer som representerar håltagning (HiB) liksom 
rivning och Sanering (RivoSaner). Ordförande är undantagen denna fördelning och efter tre år av 
håltagningsrepresentation på ordförandeposten är det nu dags för rivning att axla manteln. Vi kan 
försäkra samtliga medlemmar om att hela styrelsen dock i grund och botten ser till helheten, dvs 
säga samtliga sektionsområden som ingår i BFB. 
 
Certifieringslogga 
Vi har även börjat använda certifieringsloggan på vår hemsida och de företag som nu genomfört 
RAM med sin personal eller på trovärdigt sätt kunnat visa att personalen besitter motsvarande 
kompetens har nu certifieringsloggan vid sina företagsnamn på hemsidan. Vi räknar med att förankra 
detta hos försäkringsbolagen och i förlängningen större beställare på marknaden framöver. Dialogen 
är igång om detta. 
 
Lokala medlemsträffar och höstmöte 
Vi kommer som sagt att genomföra tre lokala/regionala medlemsträffar under verksamhetsåret 
2019. Preliminärt räknar vi med att hålla dessa i Skellefteå, Västerås och lämplig plats i Skåne. Datum 
för träffarna är inte bestämt ännu då styrelsen inte hunnit planera verksamheten i detalj ännu. Detta 
gäller även höstmötet som är årets andra stora medlemsmöte. Vi får återkomma med datum och 
plats för detta när styrelsen hunnit träffas, vilket blir i mitten av maj. 
 
Men till att börja med får ni ha en fin fortsättning på våren så hörs vi igen. Håll koll på vår hemsida 
och gå gärna in och uppdatera era kontaktuppgifter vilken ni enkelt kan göra genom att logga in som 
medlem. Glöm inte att meddela Roger eller Lasse på kansliet om ni uppdaterar så att vi får rätt namn 
och mailadress vid medlemsutskick. 
   
 
Med vänliga hälsningar från 
 
 
Styrelsen och kansliet 
 


