Årsmötet 2015 gick som smort
2015s årsmöte var snabbt avklarat. Tack vare ett bra förarbete av valberedningen kunde
punkt efter punkt prickas av i rasande fart. Ett enigt regionfullmäktige gjorde att röstkorten aldrig behövde plockas fram.
Strax över hundra personer,
mer exakt 111 stycken, samlades
för årsmötet 28 mars 2015. Mötet inleddes av Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg
med en stunds tystnad för vänner, kollegor och kamrater som
gått bort under det senaste året.
Att kunna höra en nål falla i en
sal med över hundra personer
är mäktigt och gjorde att alla
blev en smula allvarligare, småpratet avtog och alla fokuserade
på dagordningen.
Till mötesordförande valdes
Roy Wernberg, tidigare ordförande för Byggnads Syd. Med
säkerhet styrde han årsmötet
effektivt. De diskussioner som
uppstod reddes ut snabbt så
att man kunde gå vidare till
nästa punkt. Den enda punkt
som tog lite längre tid var när
ordförande Jonas Sjöberg skulle
dela ut förtjänstmärken, något
som tydligen behöver övas på i
förväg. Som tur var visade det
sig att avtalsansvarige Roland
Wiking var lite mer flink i fingrarna så han lyckades rädda
situationen.

Inbjuden gäst

Marie Granlund, riksdagskvinna och Socialdemokraternas
gruppledare i EU-nämnden
var inbjuden talare. Hon fokuserade på frågor som är viktiga

Årsmötet samlat på Backagården i Höör.
för byggnadsarbetare. Mycket
fokus las på Lex Laval eftersom
Marie sitter i utredningsgruppen och är väl insatt i frågan.
Hon inledde med att dra en
kort historik, fast som hon
uttryckte det: ”Alla här känner
väl till bakgrunden”. Sen gick
hon igenom hur dagsläget ser
ut. Hur man inte har släppt 10
punktslistan utan håller på att
beta av den. Att förändringar
måste komma på europanivå
och att när EU-fördraget ska
revideras så kommer man tillsammans med LO kräva ett
socialt protokoll. Man anser att
det är viktigare att villkora
sociala rättigheter än den fria
rörligheten.
I slutet öppnade Marie Granlund
upp för frågor från publiken och
fick då svara på om hur det omdiskuterade
frihandelsavtalet
kommer att påverka svenska
kollektivavtal. En annan fråga
handlade om oseriösa företag
som startas upp med syftet att gå

i konkurs - vad kan vi göra åt det?
Hennes svar blev att just nu
ser svensk arbetsmarknad ut
som High Chapparal och gav
exempel på hur det ser ut inom
transport, flyg och trädgård.
Marie menade att tyvärr finns
det ingen ”quick fix” men att det
här är något regeringen jobbar
stenhårt för att få ordning på.
Vi hoppas på att vi snart får se
resultat .

Marie Granlund (S)

Avtackningar

Konstituerande styrelsen efter årsmötet.

Den nya regionstyrelsen:
Jonas Sjöberg, ordf
Kim Thomsen, vice ordf
Roland Wiking, avtalsansvarig
Marcus Eriksson, kassör
Jörgen Svensson, sekr (omvald)
Christian Jönsson (omvald)
Nils-Ingvar Roos (nyvald)
Bengt Ronny Svensson
Valentin Jovanovic
Anders Jarfjord
Niclas Svanberg
Henrik Sjöstedt
Charlie Håkansson

Nya suppleanter:

Jonas Karlsson, styrelseledamot,
avtackas.

Blivande medlem i Byggnads?
Krister, Mats och Roland. Björn var
inte närvarande vid utdelningen.

Förtjänstmärken:

Krister Persson, medlem i 44 år
och aktiv 38 år
Mats Westberg, medlem i 38 år
och aktiv i 30 år
Roland Ljungdell, medlem 45 år
Regionstyrelse med suppleanter och aktiv 29 år
och revisorer med suppleanter Björn Schoug, medlem 45 år
finns på byggnads.se/skane
och aktiv 27 år
Pär Göransson
Dan Andersson
Håkan Andersson

Lars-Anders Lindkvist, sekreterare,
avtackas.

Åke Jönsson, styrelseledamot,
avtackas.

Ny regional ungdomskommitté: Martin Hallingström, ordf (mitten)
Jakob Wagner, sekreterare, Daniel Andersson, sekreterare.

Sven Hammarsköld, revisor,
avtackas.

