Stiftelseprotokoll
Den 13 mars 1929 hade nedan nämnda byggnadsingenjörer sammankommit på Palace Hotel i Göteborg. Anledningen till sammankomsten
var att söka bilda en sammaslutning mellan utövare av byggnadsyrket inom Göteborg. Vid sammankomsten närvoro Erik Bremmer, Gidde
Broberg, John Eliasson, Anders Funkquist, G. Alb. Gustafsson, Henry Hansson, Anton Larsson, L. Joh. Larsson, Leo Nordquist, K. I.
Schönander, Simon Svensson och Alex. Törnblom. Sedan anledningen till sammankomsten diskuterats, utsågos till ordförande för kvällen A.
Törnblom och till sekreterare A. Funkquist. Vid därpå följande sammanträde fördes följande protokoll:
§1.
Sedan ordföranden hälsat de närvarande välkomna, anmodades Herr Gustafsson att närmare redogöra för skälen till bildandet av en
förening av byggnadsutövare i Göteborg. Gustafsson meddelade följande: Sedan länge rådde såsom känt missnöje med Tekniska Samfundets
avdelnings för Husbyggnadskonst vägran att i avdelningen invälja byggnadsteknikerna. Detta missnöje hade våren 1928 föranlett herrar
Broberg, Gustafsson, Hansson och Svensson att under hand söka utröna stämningen bland de byggnadsutövare som lämpligen borde ingå
i en sammanslutning liknande Stockholms Byggnadsförening. Vid en skriftligen gjord rundfråga till 50 byggnadsutövare svarade 48 att de
voro intresserade för en sådan förenings bildande. Föreningen kom dock ej till stånd på grund av att det var för långt lidet på våren och
sommaren ansågs mindre lämplig som starttid. Innevarande vinter hade emellertid inom Samfundets avdelning för Husbyggnadskonst av
medlemmar inom avdelningen åter föreslagits några byggnadstekniker till inval. Då sådant inval dock möttes av kraftigt motstånd inom
avdelningen, hade några av avdelningens medlemmar tillsammans med medlemmar i andra avdelningar genom skrivelse till Samfundets
Nämnd begärt få bilda en avdelning för byggnadsteknik. Denna skrivelse cirkulerade för närvarande för underskrift. Den nya avdelningen
skulle stå öppen för medlemmar i Samfundets allmänna avdelning samt avdelningarna för Husbyggnadskonst, Väg- och vattenbyggnadskonst,
Elektronik samt Värme- och sanitärteknik. En sådan sammanslutning bleve dock ansåg talaren och med honom flertalet byggnadstekniker,
icke den förening vi väntat på. På grund av Samfundets stadgars lydelse voro en stor del av inom byggnadsfacket sysselsatta personer icke
valbara till Samfundet och kunde därför icke heller inväljas i den nu föreslagna avdelningen för byggnadsteknik. I en byggnadsförening borde
hantverksmästare, bankmän, jurister, leverantörer m. fl. kunna inväljas likaväl som byggnadsingenjörer, byggmästare och arkitekter. Vid
valen borde dock ställas höga fordringar på de till inval föreslagna. - Ordföranden gjorde härefter en sammanfattning av vad tidigare under
kvällen resonerats om samt herr Gustafssons anförande, varefter till de närvarande framställdes frågan: Skall en fristående sammanslutning
av byggnadsutövare i Göteborg bildas? Denna fråga besvarades med ett enhälligt: JA.
§2.
Vidtog diskussionen om huru lämpligast starten borde ske. Herr Gustafsson föreslog tillsättandet av en interimstyrelse av fem personer
för frågans förande framåt. Herr L. J. Larsson hoppades det icke skulle bli en förening endast för mästare, på vilket inpass Herr Nordquist
svarade med att uppläsa vilka som voro valbara till Stockholms Byggnadsförening. - Herr Gustafsson ändrade sitt yrkande på styrelse till
att i stället välja en kommitté, som skyndsammast skulle föra frågan framåt. Herr Schönander instämde med Gustafsson men ansåg, att
kommittén, som borde bestå av fyra medlemmar, skulle äga rätt att med sig adjungera de personer, som borde vara till nytta vid starten.
Denna kommitté skulle även underrätta Samfundet, så att icke två byggnadsföreningar komme till stånd, och så att i framtiden ett gott
samarbete kunde påräknas med Samfundet.
Sedan ytterligare Herrar Broberg, Eliasson, Hansson och Nordquist yttrat sig, begärde Ordföranden proposition på Herr Schönanders
kommittéförslag. Herr L. J. Larsson påpekade vikten av att Samfundet underrättades och Herr Broberg framhöll att kommitténs direktiv
för organiserandet av den nya föreningen borde vara att följa Stockholms Byggnadsförenings stadgar. Den blivande kommittén skulle enligt
beslut hava dessa Larssons och Brobergs synpunkter för ögonen. - Till Kommitterade valdes Herrar Gustafsson, Hansson, Svensson och
Törnblom. På förslag av ordföranden invaldes dessutom Herr Schönander.
§3.
Ordförande ansåg, att initiativtagarna senast i maj månad detta år borde få höra från kommitténs arbete, vilket skulle antecknas till
protokollet.
§4.
Till justeringsmän för dagens protokoll utsågos Herrar Broberg och L. J. Larsson.
§5.
Överenskomrnelsen med Samfundet låg Herr L. J. Larsson mycket om hjärtat, enär han ansåg för många föreningar av byggnadstekniker
förkastligt. Detta uttalande önskade han få taget till protokollet, Kommitterade till erinran. Beviljades.

§6.
Herr Nordquist föreslog att föreningen borde kallas Göteborgs Byggnadsförening. Ordföranden förmodade att ett beslut av de närvarande
skulle förgripa kommitténs arbete. Sedan Herrar Eliasson, Hansson och Schönander yttrat sig, beslöts lämna namnfrågan öppen, dock med
det uttalandet, att samtliga närvarande önskade namnet så som Herr Nordquist föreslagit.
§7.
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat, varefter intogs gemensam supé.
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Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg på Palace Hotell
måndagen den 29 april 1929 kl. 7.30 em.
§1.
I egenskap av sammankallande ledamot i den kommitté, som av intresserade utsetts å förberedande sammanträde den 5 april 1929, hälsade
Arkitekt Sven Steen de närvarande välkomna.
§2.
Arkitekt Sven Steen valdes till ordförande att leda dagen förhandlingar, och anmodades undertecknad Arning att föra dagens protokoll.
§3.
Närvarande voro herrar Sven Steen, Joel Andrén, Knut Arning, Conrad Bergh, G.R. Bertilsson, Sten Branzell, Brnh. Bresky, Erik Bremmer,
Nils Brunnander, Martin Burge, Per Boëthius, Erik Broberg, Gidde Broberg, Gust. Carman, Th.E.Dahlgren, A. Eric Eliasson, John Eliasson,
Karl G. Eliasson, William Fagerström, Erik Friberger, Arvid Fuhre, A. Funqvist, Dan Hansson, Björner Hedlund, Hans Hedlund, Hugo
Hellqvist, Erik Holmdahl, K.E. Hultin, Torsten Hultin, Erik Jonsson, Nils Karlströmer, Harry Kjellkvist, Gösta Landby, Valdemar Landin,
Anton Larsson, L.J. Larsson, Sigurd J. Nielsen, Gust. Nilsson, Leonard Nordquist, Conny Nordquist, G. Oving, Alb. Persson, C.W. Persson,
Carl Ritzén, Karl Samuelsson, Edv. Schüler, K.I. Schönander, Axel M. Seth, James A. Svensson, N.A. Svensson, R.O. Svensson, Simon
Svensson, G.R. Tellander, Ernst Torulf, Alex Törnblom, Melchior Wernstedt, Gunnar Wetterlundh, Joh. P. Winberg, Max Zanders, Albin
Zetterberg, C.Hj. Zetterström, H.L. Åkerholm, G. Ålander och Carl E. Åström.
§4.
Som föreningens gäst närvor Arkitekt Axel Eriksson, ordförande i Stockholms Byggnadsförening, som höll ett intresseväckande föredrag
över Stockholms Byggnadsförenings ledande grundsatser, historik och uppgifter.
§5.
Föredrogs paragraf för paragraf bilagda av kommitterade, Arkitekt Sven Steen, Advokat Knut Arning, Bankdirektör Conrad Bergh,
Byggnadsingenjör G. Alb. Gustafsson, Direktör Sigurd Larsson, Ingenjör G. Laurenius, Kapten N. A. Svensson, Byggnadsingenjör Alex.
Törnblom samt Professor M. Wernstedt uppgjorda förslag till stadgan, vilka samtliga paragrafer enhälligt godkändes med undantag för §9.
Vid behandlingen av sistnämnda paragraf föreslog ingenjör Bresky att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter i stället för av kommitterade
föreslagna åtta. Föreningen beslöt att bifalla kommitterades förslag såsom detsamma återfinnes under §9.
§6.
Därefter företogs val av ordförande för 1929 och 1930 att avgå i februari 1931 samt av sekreterare, som skulle fungera 1929, 1930
och 1931 att avgå 1932. Till ordförande föreslogs Arkitekt Sven Steen samt till sekreterare Advokat Knut Arning och Professor M.
Wernstedt. Vid därefter med slutna sedlar företaget val erhöll Arkitekt Sven Steen 68 röster. Till sekreterare valdes Advokat Knut
Arning med 60 röster. Åtta röster tillföllo Professor Wernstedt. Vid därefter med slutna sedlar företaget val av sex styrelseledamöter
erhöll Byggnadsingenjör G. Alb. Gustafsson 64 röster, Bankdirektör Conrad Bergh 61 röster, Byggnadsingenjör Alex. Törnblom 60
röster, Ingenjör William Fagerström 60 röster, Professor M. Wernstedt 58 röster samt Arkitekt Arvid Fuhre 44 röster och förklarades
ifrågavarande 6 ledamöter valda. Kapten Svensson erhöll 35 röster, ingenjör Karl G. Eliasson 4, direktör Sigurd Larsson 2, ingenjör G.
Larenius 1, ingenjör Carl Ritzén 1 och byggnadsingenjör Simon Svensson 1.

Det beslöts enhälligt, att, därest överenskommelse mellan de sex nu valda styrelseledamöterna icke kunde träffas beträffande tiden för
deras kvarstående såsom styrelseledamöter, skulle lottning ske inom styrelsen, vilka tre, som skulle avgå i februari 1931 och vilka som
skulle avgå i februari 1932.
§7.
Vid därefter med slutna sedlar företaget val av revisorer valdes för 1929 och 1930 Kapten N. A. Svensson, för 1929, 1930 och 1931
Byggnadsingenjör K. I. Schönander samt till revisorssuppleant Ingenjör Carl Ritzén.
§8.
Styrelsen erhöll därefter i uppdrag att vidtaga de smärre redaktionella ändringar av stadgarne, som kunde anses av behovet påkallade.
§9.
Arkitekt Sven Steen framförde till de närvarande sitt eget och de övriga nyvaldas tack för det förtroende, som visats dem.
§10.
Beslöts enhälligt att inträdesavgiften år 1929 skulle utgöra Kr. 10: -, vilket belopp i enlighet med bestämmelserna i stadgarne även
inkluderade årsavgiften för 1929.
§11
På förslag av Byggnadsingenjör G. Alb. Gustafsson beslöts enhälligt utse en kommitté på tre personer med uppdrag att hos vederbörande
myndigheter utverka ändring i de bestämmelser, som för närvarande förhindrat att inkoppla avloppsledningar i stadens rörledningsnät å
större djup än 1.78m. Till kommitterade att handhava ifrågavarande uppdrag utsågs Byggnadsingenjör G. Alb. Gustafsson, Byggnadsingenjör
Simon Svensson samt Ingenjör Bresky.
§12
Till att justera dagens protokoll utsågs Kapten N. A. Svensson, Ingenjör Erik Jonsson samt
Ingenjör K. I. Schönander.
Som ovan
Knut Arning
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