
 

 

 

 

Välkommen till 
SBR’s förbudsstämma 2019 

Uppsala 24-25 maj 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

Hjärtligt välkomna till Uppsala !! 

 

Program 

 
Boende är bokat på Elite Hotel i omedelbar närhet av Uppsala 
resecentrum 
 

Fredag 24 maj 

700  SBR’s golfmästerskap 2019 spelas på Upsala Golfklubb 
   som  ligger ? km utanför 
Uppsala mot Enköping.  
  Alla med högst 36 i hcp är välkomna att tävla. 
  För icke golfare: Fria aktiviteter och förslag finns i kassen 
  som erhålles vid ankomst till hotellet. 
 
1800 * Välkomstparty på restaurang Katalin i närheten av  
  ReseCentrum. Underhållning med jazzcabaret. 
 

Lördag 25 maj 

Program för stämmodeltagare. Plats: Elite Hotel 
 
830 Registrering. Namnskylt och deltagarförteckning 
900 Allmän diskussion och återrapport av året som gått. 
1030 Kaffepaus och bensträckare 
1100 Förbundsstämma 
1230 Lunch 
1330 Reservtid för stämman. Inbjudna sponsorer 
1430 Eftermiddagskaffe 
 

Program för medföljande: 

1000 Samling i hotellets foajé 
1030 Rundvandring till några av Uppsalas historiska  
 byggnader; Domkyrkan, Slottet, Gustavianum m fl 
1230 Lunch tillsammans med stämmodeltagare 
1500 Åter till hotellet 
 

Högtidsmiddag för alla kl 19
00

 

Högtidsmiddagen hålls i restaurang Flustret med underhållning av 
Gluntarna samt soft harpamusik. 

 

 
 

DIN KONSULT I PROCESSER  



 

0708-12 13 12 
stefan@plat-konsult.se 

 

 

 

 

Kallelse 

Härmed kallas berörda stämmodeltagare till ordinarie 

förbundsstämma lördagen 25 maj 2019. 

Förhandlingar hålls på Elite Hotel i Uppsala. 

 

Dagordning 

1. Val för stämman av: 

o Ordförande 

o Sekreterare 

o Två protokolljusterare 

o Två rösträknare 

2. Förslag till röstlängd 

3. Frågan om utlysande och kallelse till stämman skett i laga 

 ordning 

4. Förbundsstyrelsens verksamhetberättelse 

5. Revisorernas berättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen 

7 Inkomna motioner med förbundsstyrelsens yttrande 

8. Förbundsstyrelsens förslag 

9. Fastställande för förbundets nästa förvaltningsperiod av: 

o Avgifter 

o Arvoden och ersättningar 

o Budget i övrigt 

10. Val av förbundsorförande och vice förbundsordförande 

11. Val av ledamöter i förbundsstyrelsen 

12 Val av revisorer och suppleanter för dessa. 

13. Val av ordförande och ledamöter i valnämnd 

14. Övriga ärenden som i behöring ordning hänskjuts till 

  stämman 

15. Förbundsstämman avslutas av ordföranden 

 

Mer information samt anmälan görs på SBR’s hemsida  

senast 5 april. www.sbr.se 
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Personligt kvalitetssystem 

”Två streck” 
070-578 65 10 

  



  

 
Uppsala kommun 

 
Klimatutmärkelse 

 

 

Derk  

Ingenjör & Arkitektkontor AB 
 

NÄR ERFARENHET ÄR VIKTIG 
 

Projekteringsledning,  

byggledning, besiktningar,  

certifierad kontrollansvarig K 

0708-44 26 30  ● lars.derk@telia.com 
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SBR består av den ideella föreningen Svenska Byggingenjörers Riksförbund och det affärsdrivande bolaget 

SBR Byggingenörerna AB. Namnet SBR Byggingenjörerna används för den samlande verksamheten. 
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman.  

För den löpande verksamheten ansvarar förbundsstyrelsen och förbundskansliet  
samt de 27 lokalavdelningarna och deras styrelser.  

Lokalavdelningarnas verksamhet bygger på frivilligt arbete.  
Affärsverksamheten SBR Byggingenjörerna består av tidningen Husbyggaren, försäkringar,  

kurser samt expertgrupperna för entreprenadbesiktning, överlåtelsebesiktning och kontrollansvariga.  
Under 2018 har det tillkommit en expertgrupp avseende projektledning för vilken  

det pågår en uppskattad informationskampanj runt om i landet.  

SBR logga ”Glöm inte anmäla dig på www.sbr.se” 

   


