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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Förbundskongress i Vasa 18-20.5.2018
SBIF har hållit vårmöte i Vasa och samtidigt firat värdföreningen VBF:s 90-årsjubileum. Veckoslutet inleddes
med styrelsemöte, bastu och kvällsbit för redan anlända gäster på fredagskväll på Sokos Hotell Vaakuna.
På styrelsemötet diskuterades förbundets stadgar. Styrelsen kommer att presentera en uppdaterad version
för höstmötet i Åbo den 17 november 2018. Annat som diskuterades var bland annat den med SBH samägda
fastigheten i Malm och en eventuell försäljning av den. Även detta ärende bereds för höstmötet i Åbo. Slutligen
presenterades en dataskyddsbeskrivning som finns att läsa senare i Meddelandet.
Första programpunkten på lördag var besök på Bocks Corner där Jura Mikkonen tog emot och berättade om
den mångsidiga verksamheten. Historiskt sett är Bocks Corner känd för sin bryggeriverksamhet som i tiderna
hörde till de tio största i Finland. Efter att det gamla Bocks bryggeriet köpts upp av Hartwall på 1960-talet har
nuvarande ägarna börjat med tryckeri- och datakommunikationsverksamhet på fastigheten. För tillfället byggs
Bocks village ut med ett verksamhetshus där kreativa aktörer skall jobba på dagarna. Huset byggs av CLT
(Cross Laminated Timber) och endast taket behöver isoleras. Sedan några år tillbaka återupptogs även
bryggeriverksamheten på tomten och med den öppnade även en restaurang.
Hasse Westerlund bjöd på lunch på Wanha Wasa Catering varefter det var dags för förbundsmötets Solenna
akt på Sokos Hotell Vaakuna. VBF:s ordförande Kenneth Julin och SBIF:s ordförande Tomson Holmlund
tangerade båda två vikten av få de nyutexaminerade medlemmarna aktiverade. Årets festtal hölls av
riksdagsman, och i detta fall, Vasa stads representant Joakim Strand. Han berättade om utvecklingen av
regionen och Vasa satsar på trafiken över till Umeå för att kunna utnyttja en snart blomstrande trafikled från
Ryssland och Asien upp till Norges nordkust.
Efter en kort kaffepaus hölls SBIF:s vårmöte. Innan förbundsordförande öppnade mötet stod alla delegater
upp och höll en tyst minut för nyligen bortgångna hedersmedlemmen Jan-Erik Lind, som begravdes samma
dag. Efter att mötet konstituerats lästes verksamhetsgranskningen upp och mötet kunde godkänna styrelsens
verksamhetsberättelse för år 2017 och styrelsen samt förbundssekreteraren beviljade ansvarsfrihet. Inga
motioner eller diskussionsinlägg hade kommit in, så återstod endast för Leo Gustafsson att bjuda in alla
delegater till förbundskongress i Västnyland 2019, troligtvis i Hangö.
Kvällsfesten hölls i år på Villa Sandviken. Innan festligheterna startade fick vi guidad tur och lärde oss att
kändisar som Runeberg, Sibelius och balettdansösen Anna Pavlova vistas på villan. Den sistnämnda lär ha
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försökt dränka sig i den mycket långagrunna fjärden utanför villan. Sedan 2017 är Villa Sandviken öppen för
allmänheten som restaurang. Ännu innan förrätten serverades delades följande utmärkelser ut:
SBIF:s lilla förtjänsttecken: Göran Selenius och Johan Andersson
VBF:s bordsstandar: Ole Norrback
Till VBF:s hedersmedlemmar kallades: Mikael Andersson, Leif Lundström, Lars-Erik Dahlbäck och Sten
Liljeqvist.
På söndagen besöktes Grönvik gård, tidigare glasbruk, där Peter Hästbacka tog emot oss. Hästbacka guidade
oss runt och berättade om gårdens historia som kantas av bland annat av bränder och arkebuseringar men
också av uppfinningsrikedom då glasbruket under en period var Nordens största tillverkare av fönsterglas. När
familjen Hästbacka tog över gården på 1990-talet var den förfallen och det sägs att vissa spöken guidat dem
med restaureringsarbetet. Hästbacka berättade även kort om sitt företag som tillverkar TehoDrain
dräneringsrör som enligt utsago är det enda underhållsfria dräneringsröret i världen. Veckoslutet avslutades
med besök på Havets hus och lunch på intilliggande Bernys vid Replot bron.
SBR:s förbundsstämma i Helsingborg
Den 25–26 maj deltog undertecknad och Johan Sundman, bägge med avec, i SBR:s förbundsstämma i
Helsingborg. På fredagskväll välkomnades vi med en Helsingborgsklassiker, att tura över Öresund till
Helsingör. I turandet ingick givetvis trerättersmiddag.
Följande dag inledde SBR:s Vd Björn Edebrand stämman på hotell Mollberg med att presentera en utvärdering
av SBR:s strategiplan samt en redogörelse för hur verksamheten utvecklats de tre senaste åren. Kort sagt kan
man säga att ekonomin blivit bättre och att medelåldern bland medlemmarna har sjunkit. Lägger vi till att det
har aktiverats nya lokalavdelningar och bildats nya expertgrupper kan man enkelt säga att riktningen är åt rätt
håll för SBR just nu.
Lilian Axenstedt från Karlstadsavdelningen valdes in som ny ledamot i förbundsstyrelsen. För övrigt blev det
omval av alla i tur att avgå. Michael Maddison, som besökt våra stämmor två år i följd, fortsätter som ordförande
för förbundet.
Lördagens högtidsmiddag hölls på restaurang Parapeten, med utsikt över Öresund. Maten och
underhållningen var som vanligt av högsta klass. Nämnvärt är även att Byggstenen delades ut för första
gången på sju år och mottagaren denna gång var SBR:s mångårige medarbetare Uno Rydholm.
SBIF nytt
Förbundet har nu tagit en ny hemsida i bruk som ännu uppdateras. Adressen är den samma som förut, det vill
säga www.byggarna.fi. Föreningarnas egna e-postadresser har tagits ur bruk, men däremot finns nu
kontaktformulär på varje förenings sida. Meddelandet som fylls i skickas till behörig person i respektive förening
eller förbundet. Där finns redan bland annat bilder från förbundskongressen i Vasa. På hemsidan finns också
SBIF:s dataskyddsbeskrivning, men den kan du också läsa sist i Meddelandet.

VBF
Hänt i föreningen
VBF ordnade SBIF:s vårkongress och samtidigt firades VBF:s 90-års jubiléum. VBF tackar alla som deltog i festligheterna
och vi tackar för de fina gåvorna vi fick av föreningarna och förbundet.
Kryss i kalendern
Nästa träff har vi i september. Mera info om hösten kommer senare. Vi önskar Er alla en skön sommar!

ÅBF
Hänt i föreningen
Maj månadsmötet inhiberat p.g.a för få deltagare.
ÅBF önskar sina medlemmar en skön sommar.
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NÖB
Hänt i föreningen
NÖB höll månadsmöte den 24 maj 2018 vid Nautor BTC i Jakobstad. Vid månadsmötet deltog 17 personer. De närvarande
medlemmarna från NÖB informerades om Nautor och Swan båtarna. Man fick också höra historien bakom Nautor och hur
allting tog sin början. Tillverkningen i Edsevö flyttade nämligen till Kållby efter en svår brand. Nu har i princip all tillverkning
flyttat till Alholmen och vi fick bekanta oss med utbyggnadsarbeten vid produktionshallarna. Efter detta fick vi bekanta oss
med en Swan segelbåt som var färdig för leverans. Vi tackar kvällens värdar för en fin och intressant kväll samt för kaffe
med tilltugg som smakade mycket bra.
Före månadsmötet höll styrelsen sammanträde.
NÖB önskar alla medlemmar en trevlig sommar!

ÖNB
Kryss i kalendern
ÖNB samlas till första höst mötet i början på september. Platsen är på Hägglunds holma en fredag kväll.
Närmare info sänds senare.
Trevlig sommar till alla.

Jubilarer juni-augusti
85 år
Tore Backa NÖB
Harry Ehn VBF

80 år
Oscar Ekholm SBH
Kristian Jensen VNB

75 år
Guy Blomberg VNB
Nils-Göran Ekholm ÅBF
Sven Åkerlund NÖB

70 år
Jan Lindstedt ÅBF
Guy Björkgren NÖB
Keijo Pitkänen VBF
Hans Östman VBF

60 år
Bengt Ståhlström SBH
Sten Sandkvist VBF

50 år
Magnus Storbacka NÖB
Henrik Kackur NÖB
Bo Bergfelt VBF

Ett stort grattis till er!

Texterna till nästa Meddelandet bör vara förbundssekreteraren till hands senast den 31 augusti.
Ni som vill bidra till inbesparade postavgifter för föreningarna meddela er e-postadress till förbundssekreteraren. Kontaktuppgifter finns högst upp på Meddelandets första sida.

En skön sommar önskar

________________________________
Joakim Högström, förbundssekreterare
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Dataskyddsbeskrivning
Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i Finland r.f.
Drätselporten 3 B, 00240 Helsingfors
0350771-2
sbif@byggarna.fi
045-633 2346
Kontaktperson i ärenden gällande registret:
Joakim Högström, sbif@byggarna.fi, 045-633 2346
Vi, Svenska Byggmästare- och Ingenjörsförbundet YH i
Finland r.f. (SBIF), binder oss till att säkra din integritet och att
behandla dina personuppgifter varsamt och lagenligt.
Med personuppgift avses de uppgifter som specificerats i
Europeiska Unionens dataskyddsförordning (2016/679)
tillämpat på SBIF.
Med denna beskrivning klargör vi hur och varför vi behandlar
dina uppgifter, hur och var de samlas in, vem som har tillgång
till och till vem uppgifterna delas samt hur du själv granskar
och har korrigerar dina uppgifter.

Delande av personuppgifter och överföring till tredje part
SBIF anlitar Yhdistysavain.fi, Dropbox och HelpostiLasku.net
med vilkas hjälp vi upprätthåller register, kommunikation,
fakturering och sköter övriga medlemsärenden.
Ifall du som personmedlem även ansluter dig till
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry (RKL) delas dina
kontaktuppgifter till RKL.
För att erhålla tidningsförmåner delas ditt namn och
postadress till Svenska Byggingenjörernas Riksförbund samt
till VVS-föreningen i Finland.
Vi kan även hamna dela dina uppgifter med exempelvis
myndigheter eller indrivningsföretag.

Hur och varför vi behandlar dina uppgifter
SBIF samlar in och sparar våra medlemsföreningars
medlemmars personuppgifter, för att kunna erbjuda, framställa
och upprätthålla de tjänster som åligger SBIF.
SBIF samlar även in sina kunders faktureringsuppgifter för att
enligt uppgjorda avtal kunna fakturera för sålda tjänster eller
varor.
Personuppgifterna samlas direkt in av den registrerade
medlemmen, av medlemsföreningen eller av kunden
personligen.
Vi använder dina uppgifter:
•
för att uppfylla slutna avtal
•
för att kontrollera din identitet
•
för att upprätthålla våra tjänster
•
till statistik
•
till marknadsföring och fakturering

Du har när som helst rätt att kontrollera vilka personuppgifter vi
har sparade. Märk också att de uppgifter vi samlar in är
nödvändiga för upprätthållandet av verksamhet och tjänster.
Ifall du inte vill lämna över uppgifterna kan avtalsvillkoren inte
uppfyllas. Läs nedan hur du granskar dina uppgifter
Översändande av personuppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifterna flyttas utanför EU eller EES.
Hur granska och rätta dina personuppgifter?
Du har rätt att granska och rätta dina personuppgifter så som
förutsätts i dataskyddslagen.
Du har rätt att begära en kopia på dina personuppgifter och
vidarebefordra dem till tredje part.

Ifall du säger upp ditt avtal eller medlemskap sparar vi
dina personuppgifter så länge som lagen tillåter eller
kräver, exempelvis bokföringslagen. Vanligtvis sparas
uppgifterna i 1 år.

Du har rätt att be oss radera alla de uppgifter som inte
exempelvis bokförings- eller skattelagen tvingar oss att
bevara.
Du kan förbjuda att dina personuppgifter behandlas om
behandlingen inte sker på laglig eller verksamhetsenlig grund.

Vilka uppgfiter samlar vi in
Direkt från den registrerade medlemmen samlar vi in:
Grunduppgifter som namn, kontaktuppgifter, personsignum,
hemadress och telefonnummer
Vi samlar inte in specifika uppgifter som rör, etnicitet, politisk
inriktning, religion eller livsåskådning.
Avtal uppgjorda med SBIF sparas i vårt system.
Händelser, som exempelvis betalningar, sparas i vårt system.
Datakommunikation, som exempelvis e-post sparas i vårt
system.
Vi sparar dock endast sådan information som är relevant för
vår verksamhet.

Du har rätt att be oss uppdatera eller rätta dina uppgifter
Du har rätt att be oss begränsa användningen av dina
uppgifter.
Dessa åtgärder vidtas genom att kontakta sbif@byggarna.fi
eller 045-633 2346. Åtgärderna är gratis.
Märk att alla begärelser om åtgärder behandlas separat och
utförs om alla lagars så tillåter.
Du har också rätt att lämna in en anmälan till
Dataombudsmannen, vars kontaktuppgifter ni hittar nedan.

Principerna för skyddet av registret

Dataombudsmannens byrå
Besökadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån
00520 Helsingfors
Postadress: PB 800
00521 Helsingfors
Växel: 029 56 66700
Fax: 029 56 66735
Byrås e-post: tietosuoja@om.fi

Manuellt material
Manuellt material förvaras i låsta utrymmen.
ADB-register
Tillgång till ADB-registret (yhdistysavain.fi) har endast
förbundssekreteraren och webbplatsen är skyddad med SSLcertifikat.
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