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GBF SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID
Vi är en framtidsbransch och är inne i en fantastisk resa!
Under 2016 präglades föreningen och branschen av utveckling och framtidsanda. Samhället förändras snabbt och glas
branschen likaså. Teknikutveckling går fort, konkurrensen ökar
och nya marknadsområden öppnar sig. Det gäller att kunna se
möjligheterna och anpassa verksamheten utifrån utvecklingen.
Branschens totala omsättning ökar från år till år och fler efter
frågar glas som material.
Även vår gemensamma organisation Glasbranschföreningen
utvecklas i takt med branschen. Vi ökar fortfarande medlems
antalet och under året har 30 nya företag beviljats inträde i
föreningen. Även om det också sker utträden, då vi är inne i en
stor generationsväxling i branschen, ökar vi medlemsantalet i år.
Med tanke på att många andra föreningar dras med problem att
behålla sina medlemmar så är det ett fantastiskt resultat!
Under året har Glasbranschföreningen arbetat hårt med fortsatt
utvecklingsarbete för att förstärka branschens utbildningsverk
samhet, arbetsgivarfunktion, kommunikationsverksamhet och
olika plattformar för branschträffar för erfarenhetsutbyte. Utifrån
vår stora ökning av antal utbildningsdagar, närvaro på bransch
träffar, besökare på vår hemsida och många nya medlemsföretag,
ser vi att utvecklingsarbetet ger bra resultat. Enbart på bilglasde
len hade vi över 600 deltagare på totalt 38 utbildningstillfällen,
vilket är ett svårslaget rekord.
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Det har skett mycket i föreningen. Vi har stärkt upp och fortsatt
att utveckla vår gemensamma organisation. Vi har under året
medverkat som ny medlemsorganisation i Svenskt Näringsliv, haft
en avtalsrörelse, arrangerat Glasdagen, Nordbygg, haft en mängd
olika branschträffar och drivit över 100 projekt under året.
Vi har också utvecklat en mängd olika utbildningar för bland
annat: dörrmästare, bilglas, inramning, projektledare, företags
ledare, konstruktionsberäkning, U-värdesberäkning och arbets
rätt. År 2016 har liksom 2015 varit ett år med fokus på utveckling
och framtid.
Vi lägger ett spännande och utvecklande verksamhetsår till
handlingarna för att fortsätta framåt! Vårt uppdrag är glasklart –
vi ska sprida transparens, ljus och framtidsanda.
Vi är en framtidsbransch och vi är inne i en fantastisk resa!

Glasbranschföreningen mars 2017
Per Sjöhult		
Ordförande

Erik Haara
VD
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ORGANISATIONSVERKSAMHET

Fortsatt utveckling av organisationen
och medlemskap i Svenskt Näringsliv
Under verksamhetsåret 2016 drevs över 100 olika
projekt, de flesta anpassade till de olika verksamhetsgrupperna. GBFs verksamhet ges ingående beskrivning i
medlemstidningen Rutan som utkommer 4 gånger per år
samt e-rutan och andra medlemsutskick.

Svenskt Näringsliv

Från och med den första december 2015 gick vi som
bransch och alla medlemsföretag i Glasbranschföreningen
in i Svenskt Näringsliv. Vi stärker GBF som arbetsgivaror
ganisation för att skapa konkurrenskraftiga kollektivavtal
och alla företag kan också känna sig säkrare inför avtals
rörelsen genom att ha tillgång till en stor konfliktfond.
Genom att vara en del av Svenskt Näringsliv får vi också en
plattform för att påverka och aktivt delta i arbetet för att
skapa ett bättre företagarklimat i Sverige. Detta tillsam
mans med mycket annat. Föreningen får även en plats i
SME-kommittén.
Under första året som medlemsorganisation har GBF
deltagit i ett antal grupperingar inom SN-sfären, bland
annat på vd-konferensen, i lav-gruppen, SME-kommittén
samt deltagande på kongressen etc. Även samverkan med
bygg- och installationssektorn har stärkts och fördjupats
samt att vi har anpassat GBF till ett specifikt medlemsre
gister hos SN.

Svenskt Näringslivs
vd Carola Lämne
på Glasdagen 2016.
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Glasdagen

År 2016 utvecklades Glasdagen ytterligare och samlade
över 300 personer. Det nya konceptet är populärt och
tilltalar många företagare i branschen. Avsikten är att
Galasdagen ska hållas vartannat år för att komplettera
Kongressen de år denna inte hålls. Årets Glasdag hölls i
Stockholm och blev även denna gång en stor succé med
över 300 deltagare från fasad-, glasmästeri-, bilglas och
konstinramningsföretag samt leverantörer. Syftet att samla
hela branschen för samtal, utbildning, inspiration för att
kunna fortsätta utveckla företaget och föra branschen
framåt blev väl tillgodosett.

Styrelsemöten

Under 2016 har styrelsen haft möten vid 6 tillfällen. I
december hölls ett kombinerat strategimöte och styrelse
möte där även GBFs kansli deltog. 5 arbetsutskottsmöten
har hållits, där åtgärder för föreningens kapitalplaceringar
är fokuserade.

Distriktsverksamheten

Vissa distrikt har fungerade verksamhet, medan andra
har ringa verksamhet. För att säkerställa regionala träffar
oavsett distriktsaktiviteter anordnades fem dörrmästar
träffar, nio bilglasträffar runt om i landet samt en temadag
för inramningsföretagen, vilka samlade totalt över 300
deltagare.
Idag finns sju distrikt varav ett är förklarat vilande. Sex
distrikt har under året fått hjälp av GBFs kansli med kal
lelser och med sin bokföring. Detta för att avlasta distrik
tens styrelser och för att kunna ge mer tid till utvecklande
distriktsarbete. Under året har regionala årsmöten och
träffar hållits runt om i landet vilka kansliet deltagit.

Glasdagen i Stockholm 2016.

Arbetsgrupper

GBF har ett stort antal arbetsgrupper för driva projekt
framåt. Löpande arbetsgruppsmöten under året har skett i
följande arbetsgrupper:
• Fasadgruppen
• Inramningsgruppen
• Glasmästerigruppen
• Bilglasnämnden
• Lärlingsnämnd
• Förhandlingsdelegation
• Försäkringsgrupp
• Glascentrums styrelse
• MTK-auktorisationsnämnden
• Monterings tekniska kommittéen

Medlemskontakt
(besök, samtal, service, m m)

Medlemskontakt har under året skett genom branschträf
far, runtringardagar, medlemsbesök, rådgivning per tele
fon. Det läggs årligen stor tidsåtgång på att ge medlemsfö
retag service och rådgivning – oftast per mejl eller telefon
men även vid medlemsbesök. En strävan har varit att hitta
en bra balans mellan medlemsbesök, telefon/mejlkontakt
och allmänna branschträffar.

Glasbranschgolfen

Den årliga Glasbranschgolfen avgjordes detta år på
Vidbynäs golfbana. Drygt 60 glasföretagare samlades för
att träffa kollegor och mellan golfslagen kunna utbyta
bransch- och företagserfarenheter.

GEMENSAMMA PROJEKT

Jörgen Häll, vd Glascentum

Utveckling av Glascentrum
och nätverkande påverkansarbete
Många projekt är gemensamma för GBFs olika verksamhetsområden och samlas under den Gemensamma
gruppen, de flesta anpassade till de olika verksamhetsgrupperna, men även ett antal som berör de flesta medlemsföretagen, till exempel påverkansarbete, glasåtervinning, FR 2000 och garantifonden.

Glasbranschföreningen har delgett sina budskap på
såväl föreningens hemsida, i sociala medier, tidningar och
nyhetsbrev som i pressrealeser, rapporter, trycksaker samt
nätverksbyggande och personliga möten. Föreningen har
även deltagit på mässor och seminarier, både som utstäl
lare och föredragshållare.

Påverkansarbete

Glascentrum

Glasbranschföreningen har under året bedrivit påverkans
arbete i syfte att sprida kunskap om och befästa glas
branschens viktiga roll i samhället. Detta har skett i olika
former: som enskild organisation, med hjälp av konsulter
eller som aktör i större nätverk. Nätverken består av andra
branschorgansationer, fackförbund samt myndigheter
och utbildningsenheter. Till exempel ingår föreningen
i Byggbranschen i Samverkan (BBIS), där de viktigaste
uppgifterna har varit att motarbeta svartarbete och kräva
identifikationshandlingar på byggarbetsplatser (ID06),
vilket nu har lett till att ny lagstiftning införs på området,
Lagen om personalliggare. Under året har stort fokus legat
på att motverka försämringar i ROT-avdraget. Även aktiv
medverkan vid Almedalsveckan har varit en viktig insats i
föreningens påverkansarbete där GBF varit med att anord
na både politikermingel samt ett seminarium tillsammans
med andra branschorganisationer inom bygg- och installa
tionssektorn. GBF använder MyNewsdesk som verktyg för
att publicera pressmaterial på internet.
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Föreningen är delägare i Glascentrum vars verksamhetsidé
är att utarbeta och publicera anvisningar och riktlinjer för
val och montering av glas i byggnader samt att verka för
ökad kunskap inom området genom information, erbjuda
utbildningar och besiktningar.
Föreningen är genom Glascentrum medlem i Glafo
och samverkar där med forskning och utveckling. GBF är
även medlem i SIS (Swedish Standards Institute) genom
Glascentrum och varit delaktiga i standardiseringsarbete
avseende glas- och metallpartier.
GBF har haft ledamöter i Glascentrums styrelse och har
bland annat medverkat i utvecklingsarbetet och mark
nadsföring och information om MTK-anvisningarna.

Garantifonden

Garantifonden är en garanti för konsument som väljer att
köpa tjänster av ett GBF-företag. Under året har ett par
mindre reklamationer behandlats vilka resulterat i nöjda
kunder och förstående medlemsföretag.

Internationellt samarbete.

Entreprenadjuridik

Med hjälp av advokaterna på NOVA advokatbyrå får med
lemsföretagen hjälp och vägledning i olika entreprenadju
ridiska ärenden. GBF ingår också i ett underentreprenörs
nätverk som träffas för erfarenhetsöverföring och för att
driva frågor gemensamt.

Internationellt samarbete

Underhandskontakter har hållits per telefon och mejl.
Under året GBF gått ur både FAECF samt UEMV eftersom
man inte är nöjd med hur verksamheten bedrivits och vill
framöver hitta nya plattformar för internationellt samver
kan, bland annat genom standardiseringsarbetet och nord
iskt samverkan med GBFs syskonorganisationer. Träffar
med de nordiska organisationerna har skett vid två tillfäl
len under året, i samband med Nordbygg samt Glasstec.

Miljö och kvalitet – FR 2000 Glas och Fasad

Inom kvalitetsområdet har GBF bland annat varit medlem
i IQ Samhällsbyggnad, en organisation som arbetar med
verktyg för byggbranschen i syfte säkerställa kvaliteten i
byggandet samt att förmedla forskningsmedel till branschen.
Cirka 150 medlemsföretag använder sig av FR 2000 och
ett tiotal är certifierade. Kraven från beställarledet har
ökat och behovet av att företagen visar dokumentation på
sina verksamhetssystem blir allt mer vanliga i förfrågnings
underlagen.

Återvinning av bilrutor.

Återvinning

Avtal för återvinning av bil- och planglas gällde fortsatt
med SGR AB och löper vidare. GBF har arbetat med
återvinningen sedan hösten 1998. Uppdraget är att ta
till vara på allt laminerat bilglas från GBFs medlemmar,
auktoriserade bilglasmästare och bilföretag. Insamlingen
sker genom SGR och deras egna turbilar eller på orten
kontrakterade företag som hämtar och levererar burarna.
Glastjänster AB administrerar all hämtning.

UTBILDNING OCH FORSKNING

Föreningens utbildningar lockar
allt fler företag till Glasskolan
UTBILDNING

Glasskolan i Katrineholm

Sedan invigningen hösten 2012 har många deltagit på våra
utbildningar på Glasskolan och vi ser ett tydligt intresse
för kompetensutveckling bland våra medlemmar. Loka
lerna och utrustningen ska passa så bra som möjligt för
våra utbildningar och förbättringar och ombyggnader sker
kontinuerligt. Under året har en kompressor för tryckluft
flyttats och en luftledning är installerad för att minimera
det buller som uppstår vid gång. Räcken från Nordbygg
som marknadsför MTK-auktoriseringen och Diplomerad
Dörrmästare har monterats mellan bilglasdelen och leve
rantörsutställningen.

Rekrytering

Under året har branschen registrerat 45 nya lärlingar/
glasteknikerelever. Detta är glädjande och betydligt fler än
2015 då antalet var 34. Av det totala antalet är 14 elever
på gymnasieskolans glasteknikerinriktning på Bygg- och
anläggningsprogrammet.

sektorn deltagit i ett utbildningsprojekt finansierat av
Energimyndigheten. Inom projektet utbildas yrkeslärare
i hållbart byggande och energieffektivisering. Närmare
350 yrkeslärare på bygg- och anläggningsprogrammet har
under året fått baskunskap och glas och glasbyggande. Fö
reläsningarna som genomförts av Jörgen Häll på Glascen
trum har varit mycket uppskattade.

Yrkesprov / Gesällprov

Utbildningen för glasmästerilärlingar bör avslutas med ett
yrkes-/gesällprov och intresset för att verkligen göra det
har ökat de senaste åren. Under 2016 genomfördes yrkes
provet vid två tillfällen och totalt deltog 10 personer. I och
med att nya utbildningsplaner ska tas fram för glas och
metall och för bilglas har Lärlingsnämnden börjat disku
tera speciella yrkesprov för dessa inriktningar.

Lärlingsnämnden

Lärlingsutbildning

I Lärlingsnämnden samarbetar Glasbranschföreningen och
Byggnads om frågor som rör yrkesutbildningen och yrkes
utbildningsavtalet. Nämnden har träffats vid två tillfällen
under året. Nya utbildningsplaner utifrån överenskommel
sen i avtalet 2016 har varit en fråga som har behandlats
och diskuterats på mötena. Nämnden har beslutat om ny
utbildningsplan för lärling inom glas och metall. Diskussio
ner om utbildningsplan för bilglaslärling pågår.

Nya glasögon

I nämnden ingick under år 2016 från GBF:
Peter Hellberg, ordförande, N.P. Ringströms Glas, Stockholm
Ulf Lundmark, Ryds Glas Skellefteå AB, Skellefteå
Niclas Bengtsson, Glasakuten Helsingborg
Joakim Länder, GBF
Karin Lindskog, GBF adjungerad

Alla traditionella glasmästerilärlingar ska gå en utbildnings
vecka. Under veckan varvas teoripass om glas, ritningsläs
ning, isolerrutor och bilrutor med praktiska övningar och
studiebesök på glasförädlingsindustri. Utbildningsveckan
är mycket uppskattad. Detta år deltog tolv lärlingar på
utbildningen som genomfördes i juni på Glasskolan.

Glasbranschföreningen har tillsammans med andra
branschorganisationer och yrkesnämnder inom bygg
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Administration

För att underlätta både anmälningar till och administration
av kurser har föreningen under hösten tagit ett helhets
grepp på kursanmälningar, kalendarium och kurskatalog
och bland annat introducerades ett kursanmälningsformu
lär på hemsidan. Medlemmarna kan nu göra sina anmäl
ningar direkt på webben.

FORSKNING

Smart Housing Småland

Under hösten fick innovationsmiljön för smart boende och
hållbart byggd miljö med bas i glas och trä, Smart Housing
Småland, fortsatt finansiering av Vinnova för år 2017–
2019. GBF har beslutat om fortsatt finansiering under
samma period. Under året har flera projekt och förstudier
genomförts och många prototyper har utvecklats varav ett
flertal visades upp i Glasbranschföreningens monter på
Nordbygg.

Glas som konstruktionsmaterial

Glasbranschföreningen är fortsatt med och finansierar
forskning på Lunds Tekniska Högskola om glas som kon
struktionsmaterial. Forskningen har resulterat i ett beräk
ningsprogram som är lätt att hantera och som ger stora
möjligheter att designa glaskonstruktioner. Under året har
doktoranden arbetat med att införa en modul i program
met som medför beräkningar även på isolerrutor.

Framtidspaketet

Glasforskningsföreningen Glafo

Glasbranschföreningen är genom Glascentrum medlem i
glasforskningsföreningen Glafo. Medlemmarna är verk
samma inom olika glasområden – planglas, förpacknings
glas, bruksglas, isolering och konstglas. Glasforskningsfö
reningen sålde under 2016 sina aktier i Glafo AB till staten
och är nu en helt oberoende forskningsförening. Staten
bildade ett nytt enat forskningsinstitut, RISE, där Glafo AB
ingår som RISE Glas. Ett nytt forskningsråd för RISE Glas är
tillsatt där Erik Haara är ledamot.

Joakim Länder,
ansvarig Glasskolan och
lärlingsverksamheten

Karin Lindskog,
utbildningsansvarig

KOMMUNIKATION

Från avtalsrörelse,
Glasdagen och Nordbygg
till prioriterade projekt
i olika verksamhetsgrupper
Centrala händelser för kommunikationsavdelningen 2016
var framför allt avtalsrörelsen, Glasdagen, Nordbyggmässan, Almedalsveckan och Glasstech. Det påbörjades även
ett omfattande arbete med en ny grafisk profil och marknadsstrategi för Auktoriserat Bilglasmästeri. Ett arbete
som fortsätter under 2017.
Inom ramen för kommunikation läggs årligen stora re
surser på den frekventa utgivningen av tidningen GLAS,
medlemstidningen Rutan, nyhetsbrevet e-Rutan och
nyhetsflödet på www.gbf.se. Kommunikationsavdelningen
har under året, i nära samverkan med projektledare och
arbetsgrupper för respektive verksamhetsområden, också
arbetat med de prioriterade projekten för 2016. Dessa
redovisas i verksamhetsberättelsen under Bilglas, Glas
mästeri, Fasad och Konstinramning.

TEMA SÄKERHET OCH SKYDD
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NR 4.2016

Utvecklingen och förädlingen av tidningen GLAS, som
utkom med 4 nummer 2016, fortsatte under verksamhets
året med bra resultat. Tidningen sprids till drygt 3 000
arkitektkontor, fastighetsförvaltare och byggföretag, vilket
är en målmedveten satsning för att informera och inspi
rera till ökad användning av GBFs medlemsföretags varor
och tjänster. Tidningens upplaga, nu på ca 4 800 ex per
utgåva. Årets teman var Tradition & Utveckling, Glas &
andra material, Ljus för levande miljö och Arkitektur för
ökad säkerhet. Redaktör och ansvarig för tidningen var

GLAS

Tidningen GLAS

Hemsidan gbf.se

RUTAN
GLASBRANSCHFÖRENINGENS MEDLEMSTIDNING

4.2016 / arkitektur / design / miljö / teknik /

GLASETS HUS
ABSOLUT STOPP
FÖR NYA TURISTER

GLASSTEC 2016
Mässan som visar
framtidens glas

Arkitektur
för högre
säkerhet

PAVILJONGEN
SOM GJORD FÖR
ETT TRYGGT LIV
INNOVATIONSPRIS
BRUNKEBERG HYLLAS
FÖR SITT FASADSYSTEM
MODERNA KYRKOR
NY BOK OM KYRKOR
BYGGDA 1950–70

Ihärdigheten får sakerna på plats för Ingegerd Råman

Tidningen GLAS och Rutan.

3.16

Mikael Ödesjö. MediaKraft AB tog det här året över
annonsförsäljningen för tidningarna GLAS och Rutan.
Formgivning och tryckproduktion svarade Jonas Johnsson
på Mandarin AB för.

Rutan

För medlemsinformation har Glasbranschföreningen
under 2016 producerat fyra nr av Rutan. Tidningen fort
satte att utvecklas, under året med bland annat fler block
som Juridik, Arbetsgivare och Kommunikation. Rutan är
en samproduktion av GBFs personal.

Hemsidan och Facebook

Under året lanserades en anmälningswebb på gbf.se.
Det betyder att kursdeltagare nu kan anmäla sig till
Glasbranschföreningens utbildningar via ett formulär på
webben. I övrigt har inga stora förändringar skett, utan
fokus har legat på att kontinuerligt förse medlemsföreta
gen med nyheter, hjälpmedel och information som de
kan ha daglig nytta av. Glasbranschföreningen finns
också med på Facebook. Flödet på Facebook uppdateras
löpande, ofta länkat till mer att läsa på gbf.se.

Sociala medier

Nyhetsbrev

Det digitala nyhetsbrevet e-Rutan utkom med 7 nr.
I e-Rutan kan GBFs medlemmar och associerade företag
läsa korta nyheter som ofta länkas till mer information
på gbf.se. Nyhetsbrevet består av två till tre huvudny
heter som följs av minst två notiser för varje verksam
hetsområde samt ytterligare allmänna notiser. I e-Rutan
gratuleras även de medlemmar som fyller jämna år
under perioden.
I Kommunikationsgruppen ingår:
Mikael Ödesjö, GBF
Matilda Röjgård, GBF

Mikael Ödesjö,
chefredaktör

Matilda Röjgård,
kommunikationsansvarig
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ARBETSGIVARGRUPPEN

Förhandlingar, rådgivning och utbildning
Under 2016 låg stort fokus inom arbetsgivardelen på
kollektivavtalsförhandlingar. Under våren 2016 avslutade
kollektivavtalsförhandlingarna och för såväl arbetare
som tjänstemän slöts avtal som löper ut under 2017. När
det avslutande arbetet med kollektivavtalsförhandlingarna för 2016 hade skett påbörjades direkt uppstarten
och förberedelserna inför nästa avtalsrörelse – Avtal
17. Därutöver har sedvanlig information till våra företag
gått ut i tidningar och på hemsidan samt rådgivning och
förhandlingar.

Avtalsförhandlingar

Glasmästeriavtalet tecknar Glasbranschföreningen med
Byggnads och detta kollektivavtal löper ut den 30 april 2017.
Tjänstemannaavtalet tecknar Glasbranschföreningen
tillsammans med EIO, VVS-företagen, PLV, Maskinentre
prenörerna och Måleriföretagen i Sverige. Tjänstemanna
avtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och
Ledarna och det löper ut den 30 april 2017.
Efterarbetet med avtalsrörelsen förra året – Avtal 16
– skedde under senvåren och början av sommaren 2016.
Därefter tog förberedelserna för nästa avtalsrörelse –
Avtal 17 – vid. Efterarbetet består av information till före
tag genom postutskick och på hemsida samt tryckande
av kollektivavtalen. På tjänstemannasidan beslöt arbets
givarorganisationerna att det var tillräckligt att trycka ett
supplement till det tjänstemannaavtal som finns.
Förberedelserna inför avtal 17 skedde genom möte och
kontakter med förhandlingsdelegationen för att arbeta
fram avtalsyrkanden för Glasmästeriavtalet och Tjänste
mannaavtalet. Förberedelserna skedde även genom sam
verkan med övriga arbetsgivarorganisationer i bygg-och
installationssektorn. Styrelsen antog därefter yrkandena i
december 2016.
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Gällande Tjänstemannaavtalet: kan särskilt framhållas det
fortsatta arbetet med individuell lönesättning och undvi
kande av individgarantier gällande Unionen och fortsatt
arbete med individuell lönesättning för Sveriges ingenjörer,
samt fortsatta diskussioner om arbetstidsregler, föränd
rade anställningsregler etc.
Gällande Glasmästeriavtalet: kan särskilt framhållas fort
satta förändringar för flexiblare avtal gällande arbetstids
regler samt fråga om individuell lönesättning. Under 2016
har Glasbranschföreningen genomfört två arbetsgrupper
med Byggnads: en kring en ny lönemodell för glasbran
schen och en kring de förändringar som skedde i yrkesut
bildningsavtalet. Det senare har ändrats så att det nu är
möjligt att anställa lärlingar även för företag som arbetar
med bilglas samt glas-och metall. Alla verksamhetsgrenar
som följer Glasmästeriavtalet ska kunna anställa lärlingar.

Rådgivning

Under året har det kontinuerligt varit rådgivning kring
arbetsrättsliga frågor och många företag har begärt hjälp
vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, personliga skäl
samt avsked. I övrigt har det varit en mängd andra fråge
ställningar såsom lärlingars anställningsvillkor, uppsägning
av lärlingar, vad som gäller kring nyanställning, lönefrå
gor, arbetstidsfrågor (inklusive arbetstidsförkortning),
semesterfrågor, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsansvar,
tolkningar av kollektivavtalen, företrädesrätt, anlitande
av underentreprenör, fråga om företrädesrätt med mera.
Under året har det även varit ett antal domstolstvister i
arbetsrättsliga ärenden. Skälet till det är att arbetstagare
som inte är medlemmar i facket väljer att anlita ett juri
diskt ombud och då gäller inte förhandlingsordningen
i kollektivavtalen, utan dessa tvister går via domstols
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väsendet. Samtliga domstolstvister har förlikts. Det har
även förekommit avtalsrättslig rådgivning med fokus på
entreprenadjuridik, konsumenträtt, försäkringsfrågor och
upphandlingsfrågor.

såsom samarbeten med Byggnads, Måleriföretagen i Sverige
och Målareförbundet, Arbetsmiljöverket, asbestsanerings
företag, övriga arbetsgivar-och branschorganisationer etc.

Utbildning

Särskilt kring inträdet i Svenskt Näringsliv: Under 2016 var
första gången på många år som Glasbranschföreningen var
medlem i Svenskt Näringsliv. Glasbranschföreningens sam
arbeten inom bygg-och installationssektorn har ökat och
Glasbranschföreningen har även deltagit i LAV – ett samar
betsorgan för lag-och avtalsfrågor för förhandlingschefer
från samtliga medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv.
Därutöver har samarbeten inom ramen för arbetsmiljö
området fortsatt inom bygg-och installationssektorn samt
inom Svenskt näringsliv.

Under året har tre heldagar i arbetsrätt genomförts. Två
dagar genomfördes med fokus på de nya arbetstidsreg
ler som infördes i Glasmästeriavtalet den 1 april 2016.
Därutöver utbildades i vad som gäller vid uppsägning på
grund av arbetsbrist, personliga skäl samt avsked. På kur
sen lärde sig också deltagarna att förstå de svårigheter och
se de lösningar som är specifika inom glasbranschen. Den
tredje utbildningsdagen var en företagsförlagd utbildning
framtagen helt i enlighet med företagets önskemål och
denna utbildning skedde på engelska. Kursverksamheten
fortsätter att utvecklas under 2017. Under året har också
arbetsrättsavsnitt genomförts på förekommande träffar.

Samarbeten som stärker arbetsgivardelen

Kommunikation / Information

Information kring juridiska nyheter är en ständigt pågåen
de verksamhet. Det kan vara att allt från korta notiser på
hemsidan till längre tidningsartiklar i Rutan. På hemsidan
har en informationsbank byggts upp och det finns längre
artiklar kring vad som gäller vid uppsägning, omplacering
etc. Detta arbete är fortlöpande.

Arbetsmiljö – särskilt om asbest

Glasbranschföreningen och Byggnads träffas kontinuerligt
i Glasbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (GCA) och under
2016 har frågan om asbest varit den dominerande frågan
i GCA. Parterna valde att anlita IVL för genomförande av
arbetsprover med efterföljande analytisk rapport från IVL.
Arbetet med asbest har föranlett ett stort antal insatser

Ingrid Clementsson,
förhandlingschef
och arbetsrättsjurist
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Fortsatt positiv utbildningstrend,
asbestanalyser och upphandlingar
Under det gångna året har fortsatt utveckling av utbildningsverksamheten prioriterats Därtill har mycket arbete
handlat om asbestproblematiken samt bättre upphandlingsmöjligheter.

Asbest i äldre fönsterkitt

Under året har GBF jobbat med frågan kring asbest i
fönsterkitt och hur man ska hantera detta. Det har skett
mycket jobb i frågan med bl a informationsinsatser,
insamling av statistik, luftmätning av gynnsam arbets
metod tillsammans med IVL, samverkan med bland annat
Byggnads och Arbetsmiljöverket. Nu har vi fått klartecken
till utbildningsmaterial och metod. Under 2017 kommer
godkända arbetsmiljöutbildningar att tas fram för med
lemsföretagen.

MTK-auktorisationen

MTK-auktorisationen har fortsatt varit ett viktigt projekt
under 2016. Senaste åren har GBF arbetat hårt för att
fortsätta utveckla MTK-utbildningen, besiktningsverksam
heten och marknadsföringen av auktorisationen. Allt fler
utbildar personal, auktoriserar sig och dessutom efter
frågar fler beställare MTK-auktorisationen. Under året
har GBF hållit 11 MTK- utbildningar. Vid årsskiftet var det
cirka 90 företag som är auktoriserade. Under året har det
bedrivits marknadsföring av auktorisationen i ett antal
fackmagasin och GBF har deltagit på mässor för att sprida
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MTK-auktorisationen

kännedomen om MTK gentemot beställarled. Nytt regelverk
trädde ikraft 1 januari 2016. MTK-auktorisationsnämnden
som styr auktorisationen har hållit tre möten under året.
Ett viktigt syfte med auktorisationen är att ge beställare
möjlighet att handla upp och värdera glastjänster utifrån
kvalitet, och inte bara pris. Detta gör att företag som satsar
på utbildning och utveckling har möjlighet att få bättre be
talt. Självklart är en auktorisationsstämpel även ett kravfullt
marknadsföringsverktyg gentemot beställare och kunder.

Offentlig upphandling

GBF har haft omfattande rådgivningsverksamhet vad
gäller offentlig upphandling, gentemot medlemsföretag
men även till kommunala upphandlingsenheter i syfte att
säkerställa att upphandlingar sker på ett branschanpassat
sätt. Under 2016 har arbete inletts för att ta fram och enas
kring gemensam rekommendation till kommuner vid upp
handling. Det är ett stort komplext arbete som förväntas
vara klart under 2017.

ROT

Under året genomförde regeringen en sänkning av ROTavdraget, vilket är tills stor nackdel för glasmästeriföreta
gen då många utför mycket arbete gentemot konsument.
GBF har agerat kraftigt emot sänkningen och bland annat
agerat remissinstans till regeringen, publicerat en mängd
pressmeddelanden och debattartiklar.

Glasstec 2016

Fönsterbyte och renovering

För att möjliggöra större marknadsandelar för fönster
byten har föreningen fortsatt sprida kommunikations
material angående renovering och fönsterbyte.

UEMV

GBFs medlemskap har under flera år varit medlemmar i
UEMV vilket innebär delaktighet i det arbete som drivs i
UEMV och EuroWindoor, vilket främst handlar om teknisk
standardisering och lobbyarbete gentemot EU.
UEMV har haft svårt att visa konkreta resultat och
under 2016 utträde dock GBF ur UEMV och söker andra
plattformar i sitt internationella arbete. Planen är stärkt
nordiskt samverkan samt fokus på standardiseringsarbetet.

Ledamöter

Gruppens ledamöter under året har varit:
Håkan Stridsman, f d Ryds Glas, Kålltorps Glasmästeri AB
Thomas Jakobsson, Glasklart AB, Uppsala
Roger Eriksson, Hedlunds Glas AB, Ljusdal
Finn Orring, Kortedala Glasmästeri AB, Kortedala
Mats Segerberg, Ekströms Glasmästeri AB
Marcus Nyström, Erikssons Glas AB
Erik Haara, Glasbranschföreningen
Joakim Länder, Glasbranschföreningen

Asbetsanalyser

Erik Haara,
projektledare
Glasmästerigruppen

BILGLASGRUPPEN

Kalibrering

Rekord i utbildningsinsatser
och hög kompetensutveckling
Aldrig tidigare har det utbildats så mycket som under
2016. Totalt arrangerades:
• 8 grundutbildningar där samtliga var fullbokade
• 13 utbildningstillfällen kring kemiska arbetsmiljörisker
• 9 bilglasträffar runt i landet med totalt ca 200 deltagare
• 8 kalibreringsutbildningar där samtliga var fullbokade
Totalt var det över 640 deltagare på alla utbildningstill
fällen vilket är rekord!

Bilglasträffar

Grundutbildning

Utbildning i kemiska arbetsmiljörisker
och kalibreringsutbildningar

Utbildningen av bilglasmästare har fortsatt med grundut
bildningar. Denna är utformad som tidigare: Grundutbild
ningens första dag är teoretisk och dag två är praktisk.
Dag ett innehåller bland annat information om vilka
avtal som gäller mellan bilglasmästarna och deras kunder,
något som har blivit allt viktigare när det gäller garantier,
arbetsmiljö, personlig skyddsutrustning, val av rätt arbets
metoder och att utföra fackmannamässigt arbete.
Dag två innehåller olika typer av byten av vindrutor, där
man får prova olika metoder för demontering av bilglas och
samtidigt uppfylla kraven på säkra reparationer. Här går
man också igenom stenskottslagning. Vidareutbildningen
är en uppföljningskurs för dem som gått utbildningen.
Den ger bland annat kunskap om säkra reparationer och
repman.gbf.se.
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Under hösten 2015 arrangerade GBF nio bilglasträffar runt
om i landet. Per Sjöhult och Bernt Jonasson har då dis
kuterat branschsituationen kring försäkringsbolagen och
marknaden, kedjebildningen, originaldelar och garanti,
lim, uppföljningsrevisioner med mera med 200 deltagare.
Träffarna har varit väldigt uppskattade av alla och målet
därför vara att genomföra dessa årligen i fortsättningen.

Under året hölls utbildningar i kemiska arbetsmiljörisker
på 13 platser runt om i landet utifrån uppställda krav från
Arbetsmiljöverket. Även åtta kalibreringsutbildningar har
hållits runt om i landet, utifrån nya auktorisationskrav som
är kopplade till försäkringsbolagens krav för att få teckna
avtal.

Marknad

Under året har det skett personliga möten med samtliga
av alla de större försäkringsbolagen. Utöver dessa möten
har det skett dialog med försäkringsbolagen för att sam
verka och informera vilka åtgärder auktorisationen tar för
att säkerställa den högsta kompetensen. Även möten med
viktiga leverantörer har skett under året.

Under hösten togs en ny marknadsplan fram med ett antal
nya marknadsföringsåtgärder:
•	Ny grafisk profil och nya värdeord på bilglasauktorisa
tionsmaterialet
• Ny logotype är framtagen
•	Nytt material där vimplar och klistermärken har skickats
ut till alla auktoriserade. GBF har även ett inlett nytt
samarbete med 3PR för att ta fram en webbshop och
nya profilprodukter för företag som vill marknadsföra
sig hårdare.
•	Facebook-kampanj är genomförd där risken med slitna
vindrutor lyfts fram.
•	Revidering och ny kartfunktion på bilglasmasteri.se.
Arbete för få in mer trafik på hemsidan genom bland
annat googleoptimering.

Dekra

Ledamöter

Ledamöterna i gruppen har under året varit:
Thomas Pfister, sakkunnig, Göteborg
Anders Jensén, VD Ryds Bilglas/Samglas, Stockholm
Per Johansson, Björkmans Glasmästeri, Hallstahammar
Joakim Appelqvist, Appelqvist Glas AB Norrköping
Patrik Dalqvist, Bil- och Byggnadsglas AB Borlänge
Per Sjöhult, ledamot GBF, Stockholm
Erik Haara, VD GBF, Stockholm.
Bernt Jonasson, projektledare GBF, Växjö

Bernt Jonasson,
projektledare
Bilglasgruppen

Samarbetet med Dekra fortsatte under verksamhetsåret
med kvalitetsrevisioner hos de auktoriserade företagen.
Samtliga enheter besiktigades under året, över 300 revi
sioner gjordes.

Återvinning

Återvinning av vindrutor har stabiliserats på en nivå i pari
tet med tidigare år.

Auktorisationen

301 företag auktoriserades för 2016.
Arbetet med att stärka auktorisationen fortskred under
året och det framkom att Auktoriserade Bilglasmästerier
tack vare hög kompetens och god service ska vara ett viktigt
kvalitetsbetyg vid upphandlingen av bilglasmästare från
försäkringsbolagens sida. Idag är det försäkringsbolag som
har krav på att man ska vara auktoriserat bilglasmästeri.

Projektledare

I slutet av december 2016 gick Bernt Jonasson i pension
efter många år tillsammans i GBF. Bernt har under alla år
varit mycket uppskattad i branschen för bland annat sin
tekniska kompetens och för sin trevliga framtoning. Under
år 2017 så kommer en ny projektledare att anställas.

Maria Gärdlund,
bilglasadministration

FASADGRUPPEN

Fasaddagen
– en del av glasdagen
Bland rekordmånga projekt hade fasadföretagen hade
sin eftermiddag med eget program på Glasdagen som
genomfördes i Stockholm i februari. Trender inom arkitekturen, integration av solceller i glasprodukter och
transparent intelligens var några av seminarieämnena.

Nordbygg

I april genomfördes Nordbygg 2016 och Glasbranschfören
ingen hade precis som tidigare år en stor monter i mitten av
glas- och beslagsdelen. Där visades många exempel på gla
sets fantastiska möjligheter och egenskaper. I montern som
byggdes upp med hjälp av medlemsföretag marknadsfördes
bland annat Diplomerad Dörrmästare och MTK-auktorisa
tionen. Där kunde besökarna också se och även testa olika
glasprototyper som tagits fram av Glafo AB inom projektet
Smart Housing Småland. Det var kortseminarier i montern
varje för- och eftermiddag. Seminarierna behandlade elek
trokroma glas, den snabba glasutvecklingen, transparent
intelligens och konstglas i arkitektur och byggteknik.

Glaspriset

Glaspriset delades ut på torsdagen på Nordbygg. Även
denna gång tävlade 19 bidrag och vinnare blev Johanne
berg Science Park i Göteborg. I motivering stod bland an
nat: ”… en fantastisk glasbyggnad som med stor precision
och konstnärlighet på olika sätt utnyttjar glasets tekniska,
funktionella och estetiska egenskaper”. Prisutdelningen
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Diplomerade dörrmästare

följdes av mingel i montern. Glasentreprenör för Johanne
berg Science Park var Metus.

Kompetensutveckling

I januari startade en ny omgång av utbildningen Praktisk
projektledning, som Glasbranschföreningen genomför till
sammans med Måleriföretagen. Från glasbranschen deltog
fem personer. Under hösten genomfördes en ny grundkurs
om lås och beslag på fem orter. Kursen är framtagen och
ges tillsammans med Göthes Industribeslag.

Diplomerad dörrmästare

Projektet Dörrmästare fortsatte att utvecklas under året.
I april genomfördes ett utvecklingsmöte för projektet
tillsammans med intresserade medlemsföretag.
För att informera både medlemmar och ickemedlem
mar om projektets fördelar genomfördes lunchträffar
under hösten. Träffarna genomförs på fem orter och totalt
deltog närmare 80 personer.
Under året blir tre företag Diplomerad Dörrmästare.

SWESEC

Glasbranschföreningens Fasadgrupp blev i april medlem
i organisationen Swesec. De samlar olika typer av organi
sationer och företag som arbetar med säkerhet och syftet
med medlemskapet är att öka samarbetet med leverantö
rer av fysisk och elektronisk säkerhet.

Nordbygg 2016

Glas på högskolan

Glasbranschföreningen har tillsammans med Svensk Plan
glasförening och Glascentrum startat ett projekt om att
ge studenter på högskolans arkitekt- och byggutbildningar
föreläsningar om materialet glas och hur man bygger
med det. Föreläsningarna har genomförts av Jörgen Häll,
Glascentrum, ibland tillsammans med Mats Lindström,
Schüco. Under året har cirka 80 studenter på LTU, Jönkö
ping University och KTH lärt sig mer om glas.

Standardiseringsarbete

Branschen fick under året en ny representant i standardi
seringsarbetet. Henrik Andersson från Brunkeberg Systems
går in i den europeiska standardiseringskommittén för
curtain wall-fasader. Henrik har tidigare arbetat på Schüco
och har lång erfarenhet från fasadsidan. Branschen är
också representerad av Jörgen Häll, Glascentrum och Thim
Pettersson, Sika.

Arbetsgruppen

Arbetsgruppen har träffats vid två tillfällen under året
och bestod vid årsskiftet av:
Eric Berggren, Göteborgs Glasmästeri, Göteborg
Håkan Berglund, Tollor, Göteborg
Thomas Harbom, Alufront, Göteborg
Torbjörn Lund, Preconal Fasad, Falkenberg
Rickard Ollerstam, Niba Syd, Malmö
Rainer Standerth, Fasadsystem i Stenkullen, Göteborg
Bo Stenvall, Upglaze, Göteborg
Karin Lindskog, GBF

Karin Lindskog,
projektledare
Fasadgruppen

D

INRAMNINGSGRUPPEN

Kvalitet lönar sig för både
konstinramare och kunder
Ett av inramningsgruppens mål är att genom marknadsföring av medlemsföretagen bearbeta marknaden så att
konsumenter, försäkringsbolag, muséer med flera blir
medvetna om värdet av kvalitetsinramningar.
Ambitionen är att tillsammans med inramningsbranschens
leverantörer upprätta mål och handlingsprogram för
affärsutveckling och marknadsföring för att visa att kvalitet
lönar sig, för såväl konstinramningsföretagen som kunderna.
Utbildning spelar också en mycket viktig roll och målet är
att medlemmarna har de kunskaper i hantverket som gör
att de kan hävda sin professionalism.

SM i Konstinramning

På Glasdagen den 5 februari arrangerades SM i Konstin
ramning med 21 tävlingsbidrag. Även konstinramare som
inte var medlemmar i GBF bjöds in till tävlingen. Temat för
tävlingen vara att rama in valfri tablettask/-ar. Alla som
deltog på Glasdagen fick, via en särskild app, möjlighet att
rösta på det bidrag som de tyckte bäst om – Publikens
Favorit. En proffsjury granskade tävlingsbidragen ur
bland annat inramningstekniskt perspektiv och utsåg den
Svenska Mästaren i konstinramning 2016.
Svensk mästare i konstinramning 2016:
Pernilla Trane, Hanssons Ramtillverkning, Limhamn.
Publikens Favorit 2016:
Therese Sjöberg, Rammakarna på Östermalm, Stockholm.

Kurs i inramningsteknik av papperskonst
Den 27–28 maj arrangerades en kurs i inramningsteknik
av papperskonst på Glasskolan och kursledare var Eva
Wadenhorn, Galleri ABCD i Malmö. På kursprogrammet
stod bland annat:
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• 	Genomgång av verktyg, maskiner, skyddsanordningar
och arbetsmiljö
•	Olika monteringssätt av papperskonst, foto, kritteckning
med mera
•	Bokmontage, svävare med distans, dubbla passepar
touter, passepartout med infälld färglinje
Teorin vävdes in under det praktiska arbetets gång.

Studieresa till amsterdam

Den 22–25 september deltog ett tjugotal konstinramare
på en studieresa till Amsterdam.
Under vistelsen i Amsterdam gjorde deltagarna ett
intressant studiebesök hos en konstinramare. Vidare
besökte deltagarna bland annat den årliga fotomässan
Unseen, Van Gogh museet och Rijksmuseum. Vädrets
makter stod deltagarna bi under hela resan som avsluta
des med en båttur i Amsterdams fantastiska kanalsystem.

Gesäll- och mästarbrev
i konstinramaryrket

Den 13–14 oktober arrangerades ett gesällprovstillfälle
med sex provtagare som alla gjorde godkända gesällprov
– Marianne Strömsvåg, Anne-Lie Jacobsson, Veronica
Abrahamsson, Maria Vel, Elsie-Marie Pihl och Annika Kas
persson Nilsson. Det var fjärde gången som gesällprovet
arrangerades i inramningsverkstaden på Glasskolan och
vid detta provtillfälle agerade Helene Lindberg, Annalena
Pettersson, Pernilla Trane Eva Wadenhorn granskare.
Från starten 2012 fram till årets slut är 23 konstin
ramare innehavare av Gesällbrev i konstinramaryrket och
nio av dessa gesäller är även innehavare av Mästarbrev i
konstinramaryrket.

Öppet hus – Ramardagar!

Den 15–16 oktober hölls Öppet Hus/Temadagar för såväl
Inramningsgruppens medlemmar som icke-medlemmar
på Glasskolan i Katrineholm. Petra Letson, Wizard Interna
tional , höll en kurs i passepartoutteknik då hon tog upp
värdet av att använda designade passepartouter. Hon gav
en demonstration av olika funktioner på Wizards senaste
datastyrda passepartoutskärare. På plats fanns Hans och
Patrik Andersson från Konstlist som bl a visade senaste
nytt och hade en genomgång i maskinvård. Jørn Waskaas
från ADIT informerade om och svarade på frågor om
priskalkylerings-programmet PFP.

Ledamöter

Följande personer har under året ingått i arbetsgruppen:
Annalena Pettersson, Svenssons Ramaffär, Östersund
Eva Wadenhorn, Galleri ABCD, Malmö
Maja Hallen, RAMA, Karlskrona
Johan van Natinje, Rammakarna på Östermalm, Stockholm
Anne Sahlgren, Glasbranschföreningen, Stockholm

Inramningsverkstad på Glasskolan

Under året fortsatte arbetet med att inreda och utrusta
skolans inramningsverkstad med maskiner, verktyg och
material – ett ständigt pågående projekt.

Arbetsgruppsmöten

Arbetsgruppen har haft sex möten under året varav fyra
har varit telefonmöten.

Nyhetsbrev

Som komplement till medlemstidningen Rutan skickades
ett ”Inramningsnytt” ut under året.

Medlemmar

Vid årets slut uppgick antalet medlemmar i Inramnings
gruppen till 196 företag. Under året har Inramningsgrup
pen fått fem nya medlemmar. Antalet Certifierade Konst
inramare uppgick till 69 företag.

Anne Sahlgren,
projektledare
Inramningsgruppen

RESULTATRÄKNING
i sammandrag för Glasbranschföreningen och Glastjänster

Belopp i tkr.

Rörelseintäkter

Medlems och service avg.
Distrikts avg samt övr intäkter
Glastillägget
Försäkringsintäkter
Återvinning bilglas
Återvinning planglas
Projektintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Distriktskostnader
Kanslikostnader (hyra, löner,
kontorsmaterial, köpta tjänster)
Kostnad för styrelse, kongress
Kostnad återvinning bilglas
Kostnad återvinning planglas
Projektkostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

8 365
248
4 716
28
4 538
177
7 725
25 797

7 968
217
4 729
23
4 381
211
5 408
22 937

– 210

– 182

– 11 043
– 536
– 4 081
– 167
– 9 193
– 25 230

– 10 538
– 572
– 3 928
– 195
– 7 192
– 22 607

567

330
383
– 223
– 322
168

Avkastning kapital
Svenskt näringsliv
Upplösning periodiseringsfond
Avsättning periodiseringsfond
Skatt på årets resultat



190
– 812
386
– 346
– 263

Årets resultat



– 278

Stockholm mars 2017
Per Sjöhult
styrelseordförande
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Erik Haara
verkställande direktör

BALANSRÄKNING
i sammandrag för Glasbranschföreningen och Glastjänster

Balansräkning 2016-12-31
Belopp i tkr.

Tillgångar

2016-12-31

2015-12-31

50
7 811
7 861

50
7 657
7 707

75
75

59
59

857
1 241
900
2 998

1 271
724
1 180
3 175

Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank
Summa kassa och bank

13 012
13 012

4 000
8 888
12 888

Summa tillgångar

23 946

23 829

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Andelar i intresseföretag
Långfristiga värdepapper
Summa anläggningstillgångar
Varulager
Förbrukningslager
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Summa kortfristiga fordringar

Marie Boberg,
ekonomiansvarig

Balansräkning 2016-12-31
Belopp i tkr.

Skulder och eget kapital

2016-12-31

2015-12-31

17 129
– 278
16 851

16 961
168
17 129

16 851

17 129

2 994
2 994

3 034
3 034

Avsättningar
Förvaltade fonder

33

33

Summa avsättningar

33

33

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 204
809
2 055

1 601
289
1 743

Summa kortfristiga skulder

4 068

3 633

23 946

23 829

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

Summa skulder och eget kapital

Stockholm mars 2017
Per Sjöhult
styrelseordförande

Erik Haara
verkställande direktör

