SBR BYGGINGENJÖRERNA
KRISTIANSTADSAVDELNINGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Svenska Byggingenjörers Riksförbund
Styrelsen Kristianstadsavdelningen inom SBR:s verksamhetsberättelse för 2020,
avdelningens 60:e verksamhetsår.
Avdelningen bildades 1960.
Kristianstadsavdelningens verksamhetsområde begränsas inom linjen Åhus Simrishamn - Tollarp - Hässleholm – Växjö – Olofström - Sölvesborg - Åhus.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:
Arne Lerstorp
Roland Persson
Magnus Svensson
Johan Werngren

ordf.
kassör
sekreterare
Ledamot /webmaster

Styrelsesuppleanter:
Camilla Gunnarsson / Joel Jonsson
Styrelsen har bedrivit sin verksamhet på så sätt att även suppleanter har varit kallade till
samtliga styrelsemöten.

REVISORER
Revisorer för det gångna året:
Peter Bengtsson (sammankallande).
Jan Nord
Mats Andersson suppleant

VALBEREDNING
Som valberedning har följande fungerat:
- Peter Bengtsson Sammankallande
- Per Cederholm.
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SAMMANTRÄDEN
Styrelsens första möte under året genomfördes den 2020-02-11.
Därefter började den nu kända Pandemin att stå i första rummet för mötesplanering mm.
Den tilltänkta dagen 2020-03-17 för Årsmötet, ställdes in.
Ett försök till digitalt Årsmöte genomfördes den 2020-06-29 men fick avbrytas på grund av brister i den
digitala tekniken.
Ett kompletterade Årsmöte genomfördes därför den 2020-09-08, därefter genomfördes även ett
konstituerande möte för styrelsens tillsättning.

AKTIVITETER och KURSER
Kurs i Konsumententreprenad, ABS18 / Hantverksformuläret 17 genomfördes den 2020-03-26.
Kursen hålls i Östermalmskyrkan Kristianstad.
Föredragshållare var Peter Falk, Foyen Advokatfirma Malmö. Uppslutningen var bra.

MEDLEMMAR
2020-12-30 var vi 85 medlemmar.
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.

SAMMANFATTNING
Styrelsen ser ljust på framtiden för SBR:s Kristianstadsavdelning.
Dock har år 2020 blivit ett år på ”paus” på grund av Pandemin, och vår förhoppning är att våra arbeten
med aktiviteter mm skall komma igång så fort som situationen ger möjlighet till detta.

Kristianstad 2021-04-22
Styrelsen

gm

Arne Lerstorp / Ordförande
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