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Verksamhetsberättelse
för år 2021 inom FÖRENINGEN SVERIGES BYGGNADSINSPEKTÖRER angiven av
föreningens styrelse.
Ledamöter:
Ulrika Nolåker, Hedersmedlem
Lisa Bäckström, Kristinehamn
Olof Augustsson, Krokom
Pia Hermansson, Göteborg
Björn Hindborg, Ystad
Kaj Niklasson, Österåker
Elin Nordin, Norrköping
Funktionärer:
Ulrika Nolåker
Pia Hermansson
Kaj Niklasson
Lisa Bäckström
Elin Nordin
Björn Hindborg
Olof Augustsson
Susanna Åström

Suppleanter:
Susanna Åström, Sundsvall
Vakant

ordförande
vice ordförande
andre vice ordförande
klubbmästare
sekreterare
vice sekreterare
kassör
vice kassör

Revisorer:
Gyula Pintér, Kävlinge
Göran Markström, veteran
Arbetsutskottet:
Ordföranden, 2:e vice ordföranden, sekreteraren, kassören och klubbmästaren.
Styrelsen har hållit sammanträden via Teams 14 januari, 17 februari, 2 mars, 30 mars, 20
april, 11 maj, 25 maj, 15 juni, 17 augusti, 5 oktober, 26 oktober.
I övrigt har styrelsens arbete huvudsakligen ombesörjts av arbetsutskottet.
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Föreningens årsmöte avhölls den 26 augusti digital via Teams.
Årets informations- och utbildningsdagar ställdes om till en digital träff 26 augusti med
anledning av pandemin. Dagens ägnades programenligt åt föreläsningar. Det var 202
deltagare på årets träff varav 152 medlemmar, 50 icke medlemmar och 2 gäster.
Föreningen har under året beviljat inträde för 97 nya medlemmar.

Medlemsantalet i föreningen var vid årsskiftet 273 aktiva medlemmar och
2 hedersmedlemmar.
Föreningen har under året inte svarat på någon remiss.
Föreningen har under året dessutom varit representerade i nedanstående råd, kommittéer och
nämnder
o Boverkets Byggråd
o Boverkets Konstruktionsråd
o Modernare Byggregler
o Rådet för byggkompetens (RBK)
o Referensgrupp för enkelt avhjälpta hinder
o Tekniska rådet för fabriksbetong, BBC/Nordcert
o Rådet för teknik och vidareutbildning inom betongområdet
o Boverkets referensgrupp brand
o Samrådsgruppen inneklimat
o Tekniska rådet för stålbyggnad, SBS/Nordcert
Inkomna redogörelser från råd, komittéer och nämnder redovisas på vår hemsida
(www.fsbi.se) under våren 2023.
Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack för förtroendet och uttrycka förhoppningen att
fortsatta arbete ska vara till förmån för medlemmarna.

Trollhättan och Norrköping, den 31 december 2021

Ulrika Nolåker
Ordförande

Elin Nordin
Sekreterare

