
 
 

                                                          

 
 
SBR BYGGINGENJÖRERNA 
KRISTIANSTADSAVDELNINGEN 
 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 
Svenska Byggingenjörers Riksförbund 
  
Styrelsen Kristianstadsavdelningen inom SBR:s verksamhetsberättelse för 2014, 
avdelningens 54:e verksamhetsår. 
Avdelningen bildades 1960. 
 
Kristianstadsavdelningens verksamhetsområde begränsas inom linjen Åhus - 
Simrishamn - Tollarp - Hässleholm - Osby - Olofström - Sölvesborg - Åhus.  
 
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: 
 
Per Håkansson  ordf. 
Peter Bengtsson   vice ordf. 
Kerstin Nilsson  kassör 
Magnus Svensson  sekreterare 
Magnus Petersson  ledamot/webmaster 
 
Styrelsesuppleanter: 
Johan Werngren och Robert Csikos. 
 
Styrelsen har bedrivit sin verksamhet på så sätt att även suppleanter har varit kallade till 
samtliga styrelsemöten. 
 
REVISORER 
 
Revisorer för det gångna året har varit Jan Nord och Per Cederholm (sammankallande). 
 
Som suppleanter för revisorerna har Mats Andersson och Bo Olofsson fungerat. 

 
VALBEREDNING 
 
Som valberedning har följande fungerat: 
- Per Cederholm. 
- Hans Siöström. 
- Roland Persson 
Sammankallande i valberedningen har varit Per Cederholm  
 
SAMMANTRÄDEN 
 
Styrelsen har under det gångna året haft 7 protokollförda sammanträden förutom årsmötet. 
 



 
 

                                                          

AKTIVITETER 
 
Årsmöte, 25 mars 2043, på Arkitektgården 
Årsmötet avhölls på Arkitektgården den 25 mars 2014. 
Årsmötet genomfördes enl. godkänd dagordning, och enl. stadgarna. 
 
Efter årsmötet intogs sedvanlig fika. 
 
REPRESENTATION 
 
Den 16-18 maj 2014 var det förbundsstämma.  
Denna gång hölls denna i Kristianstad 
Vår egen lokalavdelning var värd för 2014 års förbundsstämma och denna var mycket positivt mottagen av våra 
deltagare. 
Allt från sydöstra till nordöstra Skåne visade sig från sin bästa sida. 
Solen sken från en klarblå himmel och temperaturen var näst intill syd europeisk. 
Fredagen dan 16 maj avgjordes SBR mästerskapet i golf på Österlens GK Lilla Vik banan. 
Tillika erövrade vår egen Magnus Svensson Mästerskapet i en välspelad tävling. 
Bästa spelaren vann. 
På fredagkvällen startade stämmohelgen med en buffémiddag på Kippers källare. 
Denna kväll blev minnesvärd med lokala politiker som presenterade Kristianstad (400 åringen) och lokal 
underhållning. 
Lördagen den 17 maj genomfördes förbundsstämman. Den avhölls i Länsförsäkringars lokaler. 
I samband med Förbundsstämman. Fick icke SBR som deltog på stämman, genomföra en stadsvandring. 
Middag avnjöts på Kvarnen. 
Efter middagen genomfördes ett studiebesök i det Nya Rådhuset. 
Under eftermiddagen avnjöt ett stort antal SBR delegater av vårvärmen på någon av Lilla Torgs uteserveringar. 
Senare på lördag kvällen genomfördes den tillhörande högtidsmiddagen för stämmodeltagarna i Siriuslokalerna. 
 
Styrelsen och frivilliga från lokalavdelningen genomförde planeringsarbeten med 6 tillhörande möten under 
hösten 2013 och vintern 2014. 
 
Kristianstadsavdelningen representerades av hela styrelsen samt Roland Persson, Hans Siöström,  
Nils Emilsson och Bo Olofsson. 
 
KURSER  
 
Under 2014 genomförde inte Lokalavdelningen några kurser. 
 
MEDLEMMAR 
 
2014-12-30 var vi 75 medlemmar och 1 ansluten. 
 
Samtidigt passar styrelsen på att uppmana våra medlemmar att komma med förslag på nya medlemmar. Hör av 
er, om ni känner någon, som ni tycker skulle vara en bra person och därmed lämplig som ny medlem, så ordnar 
styrelsen resten. 
 
EKONOMI 
 
Betr. ekonomi hänvisas till kassörens och revisorernas årsberättelser. 
Dock kan vi konstatera att genomförandet av förbundsstämman i Kristianstad 2014 har det ett bra tillskott på 
lokalavdelningens bankkonto. 
 



 
 

                                                          

SAMMANFATTNING 
 
Styrelsen ser ljust på framtiden för SBR:s Kristianstadsavdelning. Det har ibland varit svårt att få medlemmarna 
att visa intresse för våra arrangemang, men vi har upptäckt att när det gäller utbildning ställer man upp.  
Så under 2015 kommer kursverksamheten att återupptas. 
 
Men som sagt, vi ser ljust på Kristianstadsavdelningens framtid och vi hoppas att ni ställer upp på framtida 
träffar oavsett om de handlar om utbildning eller om något annat. 
 
VÄL MÖTT 2015 
 . 
 
Kristianstad 2014-02-25 
 
STYRELSEN  

 
 

………………………     ……………………. 
Per Håkansson, ordf.     Kerstin Nilsson, kassör 
 
 
…………………….     ……………………. 
Peter Bengtsson, vice ordf.    Magnus Svensson, sekreterare 
 
 
 
……………………. 
Magnus Pettersson, ledamot 
 
 
 
…………………….     ……………………. 
Johan Werngren, suppl.    Robert Sikos suppl. 
 
     
 
 
 
 
 


