Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg får härmed avge följande berättelse över föreningens
verksamhet och styrelsens förvaltning under år 2021.

Styrelse, revisorer och valberedning
Styrelsen har bestått av:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Skattmästare
Vice skattmästare
Klubbmästare
Vice klubbmästare
Webbansvarig
Vice webbansvarig
Repr. för veteransektionen

Johan Engström
Charlotte Kellgren
Christina Lööf
Erik Hedborg
Sham Billgardt
vakant
Mikael Pousette
Jonas Elgblad
Viktor Uneus
vakant
Inger Skogsberg

Revisorer har varit:

Revisorer

Jon Örn
vakant

Revisorsuppleant

Håkan Jerkstrand

Ordförande

Lars Kindholm
Gunilla Murnieks
John Ovenmark

Valberedningen
har bestått av:

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 8 st protokollförda styrelsemöten under år 2021;
7 januari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 31 maj, 23 augusti, 4 november, och den 8 december samt tre arbetsmöten
den 17 februari, 17 juni och 16 september.

Årsmöte
Föreningen har haft årsmöte enligt följande:
24 feb.

Föreningens styrelse hade hoppats på ett mer normal vår efter de stora begränsningar som
gällt under 2020. Då det inte var möjligt att genomföra fysiska möten blev årsmötet ett digitalt
möte via Microsoft Teams.
Ordförande Johan Engström öppnade årsmötet och därefter redovisades föreningens
verksamhetsberättelse och ekonomiska ställning. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och val av
ny styrelse gjordes helt enligt valberedningens förslag.
Ordförande Johan Engström omvaldes på två år och som ny vice ordförande valdes Charlotte
Kellgren, TF Fastigheter. Som webbansvarig valdes Viktor Unéus, ByDemand. Därefter följde
en diskussion kring föreningens ekonomi och presentation av föreningens nyhetsbrev som
planeras ges ut ca 10 gånger per år.
Deltagande medlemmar ca 25 st.
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Föreningsmöten med studiebesök och föredrag
Föreningen kunde inte genomföra några studiebesök eller föreningsmöten under våren 2021.
Det var inte heller möjligt att genomföra den planerade resan till New York.
2 juli

Säsongsanpassad ventilation
Luftfuktigheten spelar stor roll för vår hälsa, men att få till en bra inomhusmiljö i skolor och på
arbetsplatser är inte det lättaste. På en digital lunchföreläsning för BTF:s medlemmar berättade
Viktor Unéus, VVS-projektör på ByDemand, om säsongsanpassad ventilation. Fram till helt
nyligen var Arbetsmiljöverkets rekommendation att ventilationen skulle styras av mängden
koldioxid i ett rum, vilket även förordas av Folkhälsomyndigheten. Men i 30 år har ByDemand
projekterat skolor där temperaturen istället har fått bestämma luftflödena. Föreläsningen finns
även att se på YouTube via hemsidan.

.
28 sept

Restaureringsideologi
Årets andra digitala föreläsningen hölls den 28 september. Erik Hedborg från GAJD arkitekter
berättade om restaureringsideologi. Eriks föreläsning gav en historisk sammanfattning, med
start i 1800-talet, på hur man sett på bevarande och förändring i vårt kulturarv, fram tills idag.
Han gick också igenom begrepp som stilrestaurering, rekonstruktioner, varsamhet, patina mm
samt olika dokument och överenskommelser som styrt utvecklingen på området under 1900talet.
Närvarande ca10 personer.

9 dec

Glöggmingel på Skansberget
Föreningen bjöd in till glögg, kaffe och fika på Skansberget. Turligt nog fick deltagarna
erbjudande att genomföra aktiviteten i värmen inne i Våffelcaféet istället för utomhus. Erik
Hedborg från Gajd arkitekter berättade om det spännande arbetet med att förse Skansen
Kronan med en dold hiss i yttermuren. Skansen Kronan ägs och förvaltas av Statens
Fastighetsverk och har under åren används till olika ändamål. För att öka tillgängligheten
installeras nu en hiss och möjliggör därmed ökad konferens och mötesverksamhet.
Närvarande 17 personer.

Veteransektionen
Veteransektionens arbetsgrupp har under året utgjorts av:
Michael Ehrenborg
Inger Skogsberg
Stefan Pettersson
Arbetsgruppsmöten
BTF-veteranernas arbetsgrupp har haft 4 protokollförda möten under 2021, 7/5, 25/8, 22/9, 1/10, samt
däremellan telefonkontakt.
Studiebesök och studieresor
Våren

Veteransektionen genomförde under våren en digital aktivitet i tre delar, ”Göteborgs utveckling
under tre sekler”. Den 3/3 kåserade Glenn Evans om det som hände i Göteborg under
1800-talet och den 7/4 om 1900-talet samt den 5/5 om vad som pågår och vad som planeras
under 2000-talet.
Närvarande cirka 11 personer per tillfälle.

Hösten

Den 24/11 genomfördes en studieresa till Trollhättan ”Från Hisingsbron till Vänern” med
inriktning på vad som sker i Göta älv och Göta Kanal för att få en långsiktigt fungerande
vattenväg från Vänern till havet. Johan Eriksson från Sjöfartsverket guidade oss. Besöket
avslutades med ett kort besök på Saab Car Museum.
Närvarande 28 personer.
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Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut (förra året inom parantes) hade föreningen 843 (870) medlemmar varav 423 (444)
tillhörande veteransektionen samt 6 (8) studenter.

Nyhetsbrev
Under året har föreningens nyhetsbrev utkommit med 9 nummer. Stående inslag är ordförandens ledare och
nedan följer ett urval i nyhetsbrevens innehåll:
Nr 1 Januari: slöseri i byggbranschen, kunskapsbank för arbetsplatsens utformning
Nr 2 Februari: återbruk för hållbart byggande och arkitekturguide om Göteborg
Nr 3 Mars: nätverk för trähusbyggande, Universeums visualiseringsdom och pris till Göteborgs Kommun
Nr 4 April: självbyggda tiny houses, flexibla kontor och klimatsmartare betong
Nr 5 Maj; mycel som byggnadsmaterial, trygghetsskapande åtgärder och kökets framtida funktioner
Nr 6 Juni: utgrävningar för Västlänken, klimatdeklarationer och halvön vid Masthuggskajen
Nr 7 September: byggstölder, jobbet som anläggningsdykare och
Nr 8 Oktober: jämställdhet och ledarskap i byggbranschen, system mot extremväder
Nr 9 December: ljud som inredningselement, förskolan Hoppet och Stora Teatern.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av bilagda balans- och resultaträkningar samt revisorernas berättelse.

Göteborg den 2 februari 2022

Christina Lööf
Sekreterare

Johan Engström
Ordförande

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg  BTF  Box 3073, 400 10 Göteborg  www.btf.nu  info@btf.nu
Plusgiro 24 17 00-4  Bankgiro 5385-4865

