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GBF SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID
Stark medlemsökning och inträde i Svenskt Näringsliv
Under 2015 präglades föreningen och branschen av utveckling
och framtidsanda. Samhället förändras snabbt och glasbranschen 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 efterfrågar glas som material. Även vår gemensamma organisation
Glasbranschföreningen utvecklas i takt med branschen. Vi har
kraftigt ökat medlemsantalet under året och nära 40 nya företag
har beviljats inträde i föreningen sedan årsskiftet. 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 utbildningsverksamhet, arbetsgivarfunktion, kommunikations-verksamhet och
olika plattformer för branschträffar för erfarenhetsutbyte. Utifrån
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vår stora ökning av antal utbildningsdagar, närvaro på branschträffar, besökare på vår hemsida och många nya medlemsföretag
ser vi att utvecklingsarbetet ger bra resultat.
Det har skett mycket i föreningen. Vi har stärkt upp och utvecklat vår gemensamma organisation. Under kongressen och en
extra kongress beslutade medlemsföretagen att gå in i Svenskt
Näringsliv för att stärka branschen.
Från och med den första december 2015 är föreningen och alla
medlemsföretag i Glasbranschföreningen medlemmar. Vi stärker
oss som arbetsgivarorganisation för att säkerställa konkurrenskraftiga kollektivavtal och alla företag kan också känna sig säkrare
inför avtalsrörelsen genom att ha tillgång till en stor konfliktfond.
Genom att vara en del av Svenskt Näringsliv får vi också en
fantastisk plattform för att påverka och aktivt delta i arbetet för
att skapa ett bättre företagarklimat i Sverige, tillsammans med
mycket annat.

Innehållsförteckning

Vi har också utformat en mängd olika nya utbildningar för bland
annat: dörrmästare, bilglas, inramning, projektledare, konstruktionsberäkning, u-värdesberäkning och arbetsrätt. Lägg därmed
till nya hemsidor, stadgar, etiska regler, arbetsgrupper med mera
så kan man lätt konstatera att år 2015 har 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 mitt inne i en fantastisk resa!

Glasbranschföreningen mars 2016
Per Sjöhult		
Ordförande

Erik Haara
VD
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ORGANISATIONSVERKSAMHET

Organisationsutveckling och nytänkande
gav genomgripande förändringar under året
Under år 2015 har stort fokus legat på att utveckla kärnverksamheten. Under året hölls både kongress och extra
kongress när medlemsföretag beslutade att gå med i
Svenskt Näringsliv. På en kongress med rekordmånga deltagare, över 250 personer, beslutades även om nya stadgar
och nya etiska regler. På kongressen lanserades även en ny
kampanj kring Glasbranschföreningen och vad vi står för.

Kongress

Under verksamhetsåret 2015 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.

Glasbranschföreningens Kongress arrangerades i Karo
linska Institutets nya aula – Aula Medica – 24 april i
Stockholm. På föreningsmötet togs bland annat beslut om
medlemskap i Svenskt Näringsliv, distriktsverksamheten
och nya etiska regler.
Dagen bjöd, utöver föreningsmötet, på spännande
föredrag och samtal. På kvällen var det branschfest på
Elite Hotel Marina Tower med middag och underhållning.
Vinnaren av Årets Företag i Glasbranschen tillkännagavs
och det blev Selins Glasmästeri i Sandviken. Det delades
även ut förtjänsttecken till åtta personer med förtroendeuppdrag under lång tid i föreningen.

Svenskt Näringsliv

Styrelsemöten

Under året togs beslut om Svenskt Näringsliv. Från och
med den första december gick vi som bransch och alla
medlemsföretag i Glasbranschföreningen in i Svenskt
Näringsliv. Vi stärker GBF som arbetsgivarorganisation för
att skapa konkurrenskraftiga kollektivavtal och alla företag
kan också känna sig säkrare inför avtalsrörelsen 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 tillsammans med mycket
annat. Föreningen får även en plats i SME-kommittén.
Inför inträdet i Svenskt Näringsliv har en mängd
åtgärder vidtagits. Förutom omfattande utredning inför
beslutet har det har skett informationsinsatser jämte
medlemsföretag, samordning och samverkan med Svenskt
Näringsliv, övergång från Trygghetsrådet TRS till TRR vilket
föranlett fackliga förhandlingar på tjänstemannasidan. Vi
har anpassat GBF till ett specifikt medlemsregister o s v.
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Under 2015 har fyra styrelsemöten avhållits. I december
hölls ett kombinerat strategimöte och styrelsemöte där
även GBFs kansli deltog under strategidelarna. Även ett
flertal arbetsutskottsmöten har hållits.

Distriktsverksamheten

Vissa distrikt har fungerade verksamhet medan andra
har väldigt lite verksamhet. För att säkerställa regionala
träffar oavsett distriktsaktiviteter anordnades sex glasoch fasadträffar och åtta bilglasträffar runt om i landet
på olika platser med totalt över 250 deltagare.
Idag finns sju distrikt varav ett är förklarat vilande.
Sex distrikt har under året fått hjälp av GBFs kansli med
kallelser och med sin bokföring. Detta för att avlasta
distriktens 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.

Medlemskontakt
(besök, samtal, service m m)

Medlemskontakt har under året skett genom bransch
träffar, runtringardagar, medlemsbesök, rådgivning per
telefon. Det läggs årligen stor tidsåtgång på att ge medlemsföretag 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 Barse
bäck Master Course. Drygt 70 glasföretagare samlades
för att träffa kollegor och mellan golfslagen kunna utbyta
bransch- och företagserfarenheter.

Aula Medica
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GEMENSAMMA PROJEKT

Jörgen Häll, vd Glascentum

Utveckling av Glascentrum
och nätverkande lobbying
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, t ex lobbying, glasåtervinning, FR 2000
och garantifonden.

Lobbying

Glasbranschföreningen har under året bedrivit lobbyarbete i syfte att sprida kunskap om och befästa glasbranschens 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 Bygg-branschen 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 personalliggaren. 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 lobbyarbete. GBF använder
MyNewsdesk som verktyg för att publicera pressmaterial
på internet.
Glasbranschföreningen har delgett sina budskap på
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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 utställare och föredragshållare.

Glascentrum

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 marknadsföring 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.

Återvinning av bilrutor.

Entreprenadjuridik

Med hjälp av advokaterna på NOVA advokatbyrå får
medlemsföretagen hjälp och vägledning i olika entreprenadjuridiska ärenden. GBF ingår också i ett underentreprenörsnätverk som träffas för erfarenhetsöverföring och för
att driva frågor gemensamt.

Internationellt samarbete

Under året har GBF deltagit i möten och samverkan inom
ramen för FAECF. Underhandskontakter har hållits per
telefon och mejl. Under året har styrelsen beslutat att
gå ur både FAECF samt UEMV eftersom man inte är nöjd
med hur verksamheten bedrivits och vill framöver hitta
nya plattformar för internationellt samverkan, bl a genom
standardiseringsarbetet.

Miljö och kvalitet – FR 2000 Glas & 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 förfrågningsunderlagen.

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
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Branschen har under året fått 31 nya lärlingar eller
glaselever vilket är lika många som för år 2014. Det är
22 personer som anmälts till lärlingsnämnden som traditionell lärling och resten är elever från gymnasieskolans
glasteknikerinriktning på Bygg- och anläggningsprogram.
Nytt för i år är att alla nyregistrerade traditionella lärlingar
istället för en verktygslåda får kurslitteratur. De nyregistrerade eleverna från gymnasiet får fortfarande en låda med
en grunduppsättning av verktyg i samband med att skolan
beställer kurslitteraturen.

Läromedel

Arbetet med att revidera branschens utbildningshäften
har fortsatt. Under året har arbetet med revideringen
av Planglas A avslutats och häftet har trycks upp i en ny
fin upplaga. Häftet har ny modern layout och många nya
bilder och illustrationer.
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Under året har många deltagit på våra utbildningar
Katrineholm och vi ser ett tydligt intresse för kompetensutveckling bland våra medlemmar. På Glasskolan sker förbättringar och ombyggnader för att lokaler och utrustning
ska passa så bra som möjligt för våra utbildningar. För att
få fungerande lagring av glas har ett kompaktlager för glas
köpts in under året och en ny vägg byggts upp mot det.
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Fortsatt många deltagare på kurser
och forskning på hållbart byggande
Glasskolan i Katrineholm
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Lärlingsutbildning

Alla traditionella lärlingar ska gå en utbildningsvecka.
Under veckan varvas teoripass som exempelvis glasteori,
ritningsläsning, isolerrutor och bilrutor med praktiska
övningar och studiebesök på glasförädlingsindustri. Utbildningsveckan är mycket uppskattad. Detta år genomfördes
utbildningen under våren med sju lärlingar som deltagare.
Utbildningen genomfördes på Glasskolan i Katrineholm.

Yrkesprov / Gesällprov

Lärlingsutbildningen bör avslutas med ett yrkes-/gesällprov och intresset för att verkligen göra det har ökat.
Under året genomfördes två yrkesprov på Glaskolan i
Katrineholm med 10 deltagare på våren och 6 deltagare
på hösten. Det är många år sedan deltagarantalet var så
högt och det är glädjande.

Lärlingsnämnden

I Lärlingsnämnden samarbetar Glasbranschföreningen
och Byggnads omfrågor som berör yrkesutbildningen
och yrkesutbildningsavtalet. Nämnden har träffats vid
två tillfällen under året. Glasbranschföreningen har två
nya representanter i nämnden, Peter Hellberg från N.P.
Ringströms glas är ordförande och Niclas Bengtsson från
Glasakuten är suppleant.
I nämnden ingick under år 2015 från GBF:
Peter Hellberg, ordförande, N.P. Ringströms Glas, Stockholm
Ulf Lundmark, Skellefte Glas
Niclas Bengtsson, Glasakuten Helsingborg
Joakim Länder, GBF

FORSKNING

Smart Housing Småland

Glasbranschföreningen är med och finansierar projektet
Smart Housing Småland, en innovationsmiljö för smart
boende och hållbart byggd miljö med bas i glas och trä.
Under året har ett antal projekt genomförts och ett antal
prototyper utvecklats.

Glas som konstruktionsmaterial

Glasbranschföreningen är fortsatt med och finansierar forskning på Lunds Tekniska Högskola om glas som
konstruktionsmaterial. Forskningen har resulterat i ett
beräkningsprogram som är lätt att hantera och ger stora
möjligheter att designa glaskonstruktioner. För att kunna
använda programmet krävs kunskap om laster och EuroCode, därför har ClearSight kompletterats med hjälpprogrammet ClearLoad. Under året har de första utbildningarna i programmet genomförts.

Ida Stålnacke klarade yrkesprovet.

Uppgradering av den befintliga
bebyggelsens energiprestanda

Glasbranschföreningen är med i referensgruppen för
projektet ”Uppgradering av den befintliga bebyggelsens
energiprestanda - med inriktning på klimatskalet i rekord
årens flerbostadshus”. En del i projektet är att utveckla nya
beräkningsrutiner för den energibesparing som kan göras
i samband med inglasning av befintliga byggnader och
under året har det arbetet fortsatt.
Projektet avslutas under år 2016.
Joakim Länder,
ansvarig Glasskolan
i Katrineholm

Karin Lindskog,
utbildningsansvarig

KOMMUNIKATION

Lansering av nya hemsidan
och fokus på sociala medier
GBF lanserade en ny hemsida under 2015. Från ett
omfattande arbete med start 2014 genomfördes en programmässig uppgradering och samtidigt en omfattande
strukturförbättring. Kommunikationsavdelningen tog
också fram en ny folder om vilka fördelar det innebär att
vara medlem i Glasbranschföreningen.

Hemsidan

glasbranschföreningens medlemstidning
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Satsningen på att utveckla och förädla tidningen GLAS,
som utkom med 4 nummer 2015 fortsatte under verksamhetsåret med bra resultat. Tidningen sprids till drygt 3 000
arkitektkontor, fastighetsförvaltare och byggföretag, vilket
är en målmedveten satsning för att informera och inspirera till ökad användning av GBFs medlemsföretags varor
och tjänster. Tidningens upplaga, nu på ca 4 800 ex per
utgåva, och annonsintäkterna får bedömas som godkända,
då verksamhetsåret till vissa delar fortsatt präglades av
ekonomisk instabilitet. Redaktör och ansvarig för tidningen

GLAS

Tidningen GLAS

Hemsidan gbf.se

		

GBFs nya uppgraderade och omstrukturerade hemsida
lanserades till sommaren. Bland annat lyftes en del material som tidigare enbart publicerats på medlemssidan till
offentliga sidan, för att tydligare visa exempel på de olika
aktiviteter som branschföreningen och medlemmarna
genomför. Samtidigt renodlades medlemssidorna för
enklare navigering. Matilda Röjgård och Cecilia Wihlborg
(vik) ansvarade för GBFs hemsida.

Välkommen till
glasdagen 2016!
SemCon
tV-sKÄrm
I GLasFasaD

Visionernas värld
transparent intelligens färsk GLAFO-rapport om möjligheterna i bostäder

Tidningen GLAS och Rutan.

4.15

var Mikael Ödesjö. För annonsförsäljningen svarade Hélène
Ulvander, MediaMix. Under hösten slöts avtal med ny
mediesäljare – MediaKraft AB, som från och med 2016 tar
över annonsförsäljningen för tidningarna GLAS och Rutan.
Formgivning och tryckproduktion svarade Jonas Johnsson
på Mandarin AB för.

Rutan

För medlemsinformation har Glasbranschföreningen under
2015 producerat fyra nr av Rutan. Tidningen fortsatte att
utvecklas, under året med bland annat fler block som
Juridik, Arbetsgivare och Kommunikation. Rutan är en
samproduktion av GBFs personal.

Sociala medier

Nyhetsbrev, broschyrer etc

Till medlemmarna skickades 7 nummer av det digitala
nyhetsbrevet e-Rutan samt även flera nyhetsbrev, inklusive Arbetsgivarnytt, för respektive projektgrupp. Utöver
detta har massmedia, kunder och beställare, myndigheter,
organisationer m m informerats genom brev, pressreleaser,
artiklar, föredrag och ett markant ökande antal inlägg på
sociala medier.
I Kommunikationsgruppen ingår:
Mikael Ödesjö, GBF
Matilda Röjgård, Cecilia Wihlborg (vik), GBF
Jonas Johnsson, Mandarin AB
Johan Aredal, Aredal Foto

Mikael Ödesjö

Matilda Röjgård
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ARBETSGIVARGRUPPEN

Förhandlingar, rådgivning och utbildning
Under 2015 låg stort fokus inom arbetsgivardelen på att
genomföra arbetsrättsliga utbildningar, utöka informatio
nen på hemsidan samt påbörja arbetet med att förbereda
avtalsrörelsen – Avtal 16. Därutöver har sedvanlig rådgivning,
förhandlingar samt ett antal domstolstvister hanterats.

Avtalsförhandlingar

Glasmästeriavtalet tecknar Glasbranschföreningen med
Byggnads och detta kollektivavtal löper ut den 31 mars 2016.
Tjänstemannaavtalet tecknar Glasbranschföreningen
tillsammans med EIO, VVS företagen, PLR, Maskinentreprenörerna och Måleriföretagen i Sverige. Tjänstemannaavtalet tecknas med Unionen, Sveriges Ingenjörer och
Ledarna och det löper ut den 30 april 2016.
Förberedelserna för avtalsrörelsen – Avtal 16 – startade
under sommaren 2015 bland annat genom att styrelsen
beslutade vilka personer som skulle ingå i förhandlingsdelegationen. Förhandlingsdelegationen består av representanter från sex medlemsföretag och den består av företag
från alla verksamhetsområden och företag av varierande
storleksgrad. I förhandlingsdelegationen ingår även VD
och förhandlingschef, så totalt består delegationen av åtta
personer. Förhandlingsdelegationen har träffats under
hösten 2015 och ett gediget arbete med att ta fram avtalsyrkanden på båda kollektivavtal har skett. Styrelsen antog
yrkandena i december 2015.
Gällande tjänstemannaavtalet kan särskilt framhållas
följande: Under året har ett nytt löneavtal börjat gälla för
Unionens medlemmar som innebär att företagen kan ha
individuell lönesättning, efter att lokal överenskommelse
med facket har träffats.
Den arbetsgrupp som har genomfört en översyn av
arbetstidsavtalet har slutredovisat sitt arbete, dessvärre
kunde avtalsparterna inte enas om nya bilagor.
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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 frågeställningar såsom lärlingars anställningsvillkor, uppsägning
av lärlingar, vad som gäller kring nyanställning, löne
frågor, arbetstidsfrågor (inklusive arbetstidsförkortning),
semesterfrågor, arbetsmiljöfrågor, rehabiliteringsansvar,
tolkningar av kollektivavtalen, företrädesrätt, anlitande av
underentreprenör och inhyrning av bemanning, fråga om
företrädesrätt, skyddsombud, frågor kring fackets medbestämmande 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 juridiskt ombud och då gäller inte förhandlingsordningen i kollektivavtalen, utan dessa tvister går via
domstolsväsendet. Samtliga domstolstvister har förlikts.
Det har även varit avtalsrättslig rådgivning med fokus på
entreprenadjuridik, konsumenträtt, försäkringsfrågor och
upphandlingsfrågor.

Utbildning

Under året har tre heldagar i arbetsrätt genomförts. En
av dagarna var en arbetsrättskurs på engelska och det är
första gången som Glasbranschföreningen tagit fram en
kurs på engelska. På kurserna har deltagarna gått igenom
arbetsrättslig lagstiftning samt genomgång utifrån Glasmästeriavtalet. Genomgången innebar att deltagarna
fick lära sig vad de ska tänka på när företaget står inför
förändringar och vilka lagkrav som gäller innan man börjar
förhandla. Vidare gick vi igenom arbetstidsregler samt vad
som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist, personliga skäl samt avsked. På kursen lärde sig också delta-

garna att förstå de svårigheter och se de lösningar som är
specifika inom glasbranschen. Ett annat syfte med kursen
var att deltagarna fick ett nätverk inom glasbranschen med
andra som arbetar med liknande frågor i andra företag.
Kursverksamheten fortsätter att utvecklas under 2016.
Under året har också ett arbetsrättsavsnitt genomförts på
Glas & Fasadträffarna som hölls på sex orter med ett hundratal deltagare runt om i landet. Detta avsnitt behandlade
frågan om uppsägning på grund av personliga skäl.

Kommunikation / information

Information kring juridiska nyheter är en ständigt pågående 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. Arbetsgivarnytt ges också
regelbundet ut.

Samarbeten som stärker arbetsgivardelen

Särskilt kring inträdet i Svenskt näringsliv:
Den 1 december 2015 gick Glasbranschföreningens
medlemsföretag in som medlemmar i Svenskt näringsliv.
Arbetet med denna process har skett kontinuerligt under
2015 genom ett stort antal möten med Svenskt näringsliv
samt förberedelser inför två kongresser.
Glasbranschföreningen har även tidigare samverket
inom bygg-och installationssektorn men informationsutbytet och samarbetet har avsevärt ökat sedan det blev klart
att Glasbranschföreningen skulle gå med i Svenskt Näringsliv. Glasbranschföreningen är också med i LAV – ett sam
arbetsorgan för lag- och avtalsfrågor – där förhandlingscheferna för samtliga medlemsorganisationer kontinuerligt
träffas.
Därutöver har samarbeten inom ramen för arbetsmiljöområdet fortsatt på sedvanligt sätt under året.

Arbetsmiljö – särskilt om asbest

Glasbranschföreningen och Byggnads träffas kontinuerligt
i Glasbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (GCA) och under
våren kom ånyo frågan om asbest upp, från Byggnads.
Parterna valde därför att genomföra en mer omfattande
undersökning kring asbest i gammalt fönsterkitt. I oktober
2015 stod analysen klar och risken för asbest i gammalt
fönsterkitt visade sig vara ca 14 procent. Detta föranledde
ett stort antal insatser såsom samarbeten med Byggnads,
Måleriföretagen i Sverige och Målareförbundet, Arbets
miljöverket, asbestsaneringsföretag, övriga arbetsgivaroch branschorganisationer etc. Detta föranledde även ett
stort antal informationsutskick till våra medlemsföretag
genom mejl samt information på vår hemsida, i Rutan
samt övriga informationskanaler.

Ingrid Clementsson,
arbetsrättsjurist
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GLASMÄSTERIGRUPPEN

Utveckling av kompetens
och kvalitet genom MTK
Under det gångna året har fortsatt utveckling av MTKauktorisationen och utbildningsverksamheten prioriterats. Men fokus har också lagts på upphandling, ROTavdraget och framtidsdiskussioner.

MTK-auktorisationen

MTK-auktorisationen har varit prioriterat under 2015.
Senaste åren har GBF arbetat hårt för att fortsätta utveckla
MTK-utbildningen, besiktningsverksamheten, marknadsföringen av auktorisationen. Allt fler utbildar personal,
auktoriserar sig och dessutom efterfrågar fler beställare
MTK-auktorisationen. Vid årsskiftet är det cirka 90 företag
som är MTK-auktoriserade. Under året har det bedrivits
marknadsföring av auktorisationen i antal fackmagasin och
GBF har deltagit på mässor för att sprida vetskapen om
MTK gentemot beställarled. Regelverket har utretts och
revideras under 2015 för att träda i kraft den 1 januari
2016. MTK-auktorisationsnämnden som styr auktorisa
tionen har hållit fyra 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 betalt. Självklart är en auktorisationsstämpel även ett kravfullt
marknadsföringsverktyg gentemot beställare och kunder.
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Glas- och fasadträffar

Under året hölls sex träffar runt om i landet med fokus
på marknadsföring, auktorisationer och arbetsgivarverk
samhet. De uppskattade träffarna lockade över 100
deltagare.

Offentlig upphandling

GBF har haft omfattande rådgivningsverksamhet vad gäller
offentlig upphandling, gentemot medlemsföretag men
även kommunala upphandlingsenheter i syfte att säkerställa att upphandlingar sker på ett branschanpassat sätt.
Under 2016 kommer arbetet att fokuseras på upphandling
och MTK.

ROT-kampanj

Under året har regeringen beslutat att sänka ROT-avdraget,
vilket är tills stor nackdel för glasmästeriföretagen 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 (bland annat i Svenska
Dagbladet). GBF har även, tillsammans med andra beröra
branscher låtit göra en opinionsundersökning (SIFO) som
visar att väldigt många konsumenter är negativa till regeringens försämring av ROT-avdraget vilket spreds i media.

Huvudstaden

ROT-kampanj

Fönsterbyte och renovering

Ledamöter

För att möjliggöra större marknadsandelar för fönster
byten har föreningen fortsatt spridit kommunikationsmaterial 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 resultat och under 2015 togs beslutet att
GBF utträder ur UEMV och söker andra plattformar i sitt
internationella arbete.

Glasmästeri och framtiden

Glasmästeriverksamheten är en stor del av medlemsföretagens verksamhet och under året har Glasmästerigruppen låtit utreda och diskuterat vilka frågor som framöver
ska prioriteras och kommit fram till att det bland annat rör
följande områden: upphandling, kvalitets- och utbildningsarbete (bland annat MTK), framtida och nya marknadsområden.

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
Erik Haara,
projektledare
Glasmästerigruppen

BILGLASGRUPPEN

Givande bilglasträffar lockade
många på åtta olika platser i landet
Bilglasträffar

Under hösten 2015 arrangerade GBF åtta bilglasträffar
runt om i landet. Per Sjöhult och Bernt Jonasson har då
diskuterat branschsituationen kring försäkringsbolagen
och marknaden, kedjebildningen, originaldelar och
garanti, lim, uppföljningsrevisioner med mera med 120
deltagare från 73 medlemsföretag. Träffarna har varit
väldigt uppskattade av alla, och kommer att genomföras
årligen i fortsättningen.

Dekra

Samarbetet med Dekra fortsatte under verksamhetsåret
med kvalitetsrevisioner hos de auktoriserade företagen.

Återvinning

Återvinning av vindrutor har stabiliserats på en nivå som
är tillfredsställande, men totalt en nedgång med cirka 30
procent av marknaden sedan 2008.

Utbildning

Utbildningen av bilglasmästare har fortsatt med grundoch vidareutbildningar.
Denna är utformad som tidigare: Grundutbildningens
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 arbetsmetoder och
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Krävs det bygglov

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

Auktorisationen

312 företag auktoriserades för 2015.
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 bilglas
mästeri.

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

Kalibrering

Bernt Jonasson,
projektledare
Bilglasgruppen

FASADGRUPPEN

Satsning på ökad kompetens inom
projektledning och dörrentreprenader
Fasadgruppens aktiviteter startade traditionsenligt med
Fasaddagen, välbesökt och uppskattad som vanligt, den
här gången i nya Malmö Live. Satsningen på kompetensstärkande aktiviteter märktes främst genom det fortsatta
arbetet med Diplomerade Dörrmästare och Praktiskt
projektledning. Under hösten bjöds också in till att delta
i Glaspriset, med 19 olika nominerade bidrag.

tillsammans med Svensk Planglasföreningen rätten att
licensiera programvaran till våra respektive medlemmar. I
samband med beställning/köp av programvaran erbjuds en
kostnadsfri utbildningsdag för genomgång av programmet
och gemensamma övningsexempel. Under året har Glasbranschföreningen genomfört en utbildning i Stockholm.

Fasaddagen

Projektet Dörrmästare fortsatte att utvecklas under året.
I maj genomfördes ett utvecklingsmöte för projektet
tillsammans med branschens leverantörer. Nu finns en
egen hemsida för Diplomerad Dörrmästare och under året
har ett antal annonser tagits fram. Under hösten fanns annonserna i tidningarna Glas och Rutan. Arbete pågår med
att ta fram ett dokument om vilka krav som ställs på en
diplomerad Dörrmästare.
En ny fördjupningskurs om elektromekaniska lås
genomfördes i december hos Assa i Eskilstuna.
Dörrmästarprojektet ingår i det program som presenteras för medlemmarna under höstens Glas- och Fasaddag
som genomförs på ett antal orter runt om i landet.

Det var detta år drygt 100 deltagare på Fasadgruppens
temadag som genomfördes 5 februari i Malmö. På programmet stod bland annat byggkonjunkturen, CE-märkning,
nyheter i SSF 200, kompetensutveckling och arbetsgivarfrågor. Dagsprogrammet avslutades med en uppskattad
presentation av projektet Malmö Live.

Kompetensutveckling

I november startade projektledarutbildningen ”Praktisk
projektledning” tillsammans med Måleriföretagen. Utbildningen är uppdelad i fyra tvådagarskurser utgår från
ett helhetsperspektiv på projektledarrollen. Kursen blev
snabbt fullbokad och en ny utbildningsomgång startade
i januari 2016. Från glasbranschen deltar sex personer i
den första utbildningen. Ett program för beräkning av Uvärden för fönster och glas och för att se risk för kallras vid
dimensionerande utetemperatur har utvecklats av Glass
og Fasadeforeningen i Norge. Glasbranschföreningen har
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Dörrmästare

FAECF

Glasbranschförenigen har under många år varit medlem
i den europeiska organisationen FAECF. Organisationen
har under senare tid tappat medlemmar och under 2015
beslöt även Fasadgruppen att gå ur organisationen.

Nordbygg 2016 och Glaspriset 2016

Under hösten startade planeringsarbetet inför nästa års
Nordbyggmässa. I mässan ingår också tävlingen Glaspriset.
Denna gång inkom i december 19 spännande bidrag.

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, ny ledamot, 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

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.

Hantverkslärling

Arbetsgruppen och gesällprovsgranskarna besökte den
5 och 6 februari Leksands Folkhögskola för att få mer
information om yrkeshögskoleutbildningen Hantverkslärling. Gruppen hade ett möte med Börje Hagman för att gå
igenom utbildningens innehåll m m. Vidare träffade gruppen Stefan Andersson, Leksands Folkhögskola, och Marita
Olars, Hantverksrådet, för att bland annat diskutera den
nya mästarutbildningen
Stiftelsen Hantverk & Utbildning är utbildningsanordnare för Yrkeshögskoleutbildningen inom smala hantverksyrken – Hantverkslärling. Utbildningarna bedrivs i lärlingsform ute hos en verksam hantverkare på valfri ort i Sverige
– konstinramaryrket inräknat. En godkänd utbildning leder
fram till en yrkeshögskoleexamen, vilket innebär att den
studerande efter utbildningens slut innehar de färdigheter
och kompetenser som krävs för att kunna arbeta som
kvalificerad hantverkare i sitt yrke.

Kurs i objektsinramning

Den 8–9 maj arrangerades en kurs i objektsinramning på
Glasskolan och kursledare var Eva Wadenhorn, Galleri
ABCD i Malmö. Objektsinramning, den ultimata utma-
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ningen för en konstinramare – inget är omöjligt det är bara
fantasin som sätter gränser. Deltagarna fick bland annat
göra objektsinramningar med stenar från Berlinmuren.
Vidare fick deltagarna bygga miljöer för olika föremål och
lösa problem med hur man fäster föremål utan att orsaka
skador. Teorin vävdes in under det praktiska arbetets gång.

Gesäll- och mästarbrev i konstinramaryrket
Den 16 oktober arrangerades ett gesällprovstillfälle med
två provtagare som båda gjorde godkända gesällprov – Johanna Vaker Holver, Ramhuset Konst & Ram och Therese
Sjöberg, Rammakarna på Östermalm. Det var tredje gången som gesällprovet arrangerades i inramningsverkstaden
på Glasskolan och vid detta provtillfälle inskolades även en
ny granskare – Pernilla Trane, Hanssons Ramtillverkning.
Under 2014 antogs de nya Mästarbrevsbestämmelser
för Konstinramaryrket, med en tio veckor lång Mästarutbildning på distans. Pernilla Trane, Hanssons Ramtillverkning, var först ut att gå den nya mästarutbildningen och
erhöll därefter mästartiteln och mästarbrevet.

Öppet hus – kreativa ramdagar!

Den 17 och 18 oktober hölls Öppet Hus för kreativa ramdagar för Inramningsgruppens medlemmar på Glasskolan
i Katrineholm. 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 priskalkyleringsprogrammet PFP. Vidare fick deltagarna information om
gesällprovet och den nya mästarutbildningen i konstin
ramaryrket. Under den kreativa delen arbetade deltagarna
i grupper med att göra kreativa inramningar som skulle
anknyta till Glasbranschföreningens olika verksamhetsområden. Dessa inramningar hänger nu upp och pryder
Glasskolans väggar.

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 Inramningsgruppen till 205 företag. Under året har Inramnings
gruppen fått tre nya medlemmar. Antalet Certifierade
Konstinramare uppgick till 66 företag.

Ledamöter

Under året fick arbetsgruppen en ny ledamot och 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

Maja och Johan förstärker arbetsgruppen.

Anne Sahlgren,
projektledare
Inramningsgruppen
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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, glasdagar
Kostnad återvinning bilglas
Kostnad återvinning planglas
Projektkostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat
Avskrivningar
Avkastning kapital
Avkastning kapital distrikt
Förändring av periodiseringsfond
Skatt på årets resultat

Årets resultat

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

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

7 710
188
4 559
22
4 418
194
6 239
23 330

– 182

– 146

– 10 538

– 9 380

– 686
– 3 928
– 195
– 7 078
– 22 607

– 595
– 3 830
– 178
– 7 754
– 21 883

330

1 447

383
– 223
– 322

– 14
853
2
– 664
– 454

168

1 170

Stockholm mars 2016
Per Sjöhult
styrelseordförande
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Erik Haara
verkställande direktör

BALANSRÄKNING
i sammandrag för Glasbranschföreningen och Glastjänster

Balansräkning 2015-12-31
Belopp i tkr.

Tillgångar

2015-12-31

2014-12-31

50
7 657
7 707

50
8 630
8 680

59
59

70
70

1 271
724
1 180
3 175

1 292
1 116
721
3 129

Kortfristiga placeringar			
Kassa och bank
Summa kassa och bank

4 000
8 888
12 888

5 000
6 608
11 608

Summa tillgångar

23 829

23 487

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

Balansräkning 2015-12-31
Belopp i tkr.

Skulder och eget kapital

2015-12-31

2014-12-31

16 961
168
17 129

15 791
1 170
16 961

17 129

16 961

3 034
3 034

2 811
2 811

Avsättningar
Förvaltade fonder

33

32

Summa avsättningar

33

32

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 601
289
1 743

876
579
241
1 987

Summa kortfristiga skulder

3 633

3 683

23 829

23 487

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

Summa skulder och eget kapital

Stockholm mars 2016
Per Sjöhult
styrelseordförande

Erik Haara
verkställande direktör

