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Kommunikation

Tuff objektsmarknad i skakig världsekonomi
År 2011 präglades starkt av den ekonomiska instabiliteten
i världen. Byggmarknaden i Sverige avstannade men marknaden för glasmästerierna kvarstod på en oförändrad nivå
mot 2010. Dock blev många av bilglasmästerierna drabbade av hårdare upphandling av försäkringsbolagen.
GBFs verksamhet inriktades på att stärka auktorisationen
för bilglas, utveckla certifierad konstinramning, återta
lärlings- och MTK-utbildningarna till GBF, säkerställa dessa
samt ge ökad service inom arbetsrättsområdet. Fortsatt
samverkan skedde med nätverket Svensk Byggnäring och
Byggarbetsgivarorganisationerna, vilket ger bra möjligheter att nå beslutsfattare. ROT-avdraget och dess utveckling
är ett bra exempel på det.
Glascentrums verksamhet har under året analyserats.
Beslut togs om att avveckla utbildningsdelen till förmån
för att detta istället ska skötas av GBF och SPF. Glascen-
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trums fortsatta verksamhet kommer att utredas för vidare
beslut under 2012.
Kompetensutveckling, marknadsföring och utvecklingsarbete var och är ledstjärnor för GBFs arbete för branschen.
GBFs ekonomi har stärkts kontinuerligt bl a beroende
på välplacerade medel, att återvinningen har fortsatt att
generera överskott samt en välskött och sund ekonomi. På
följande sidor följer verksamhets- och förvaltningsberättelse för året 2011.
Glasbranschföreningen februari 2012

Anders Berling			
Per Sjöhult
Ordförande			VD
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CENTRAL VERKSAMHET

Kongressår och fokus på
Glasdagar och Glascentrum
Under verksamhetsåret 2011 drevs över 70 olika projekt,
de flesta anpassade till de olika verksamhetsgrupperna. Ett
antal verksamheter som också drivs som projekt är styrelsearbetet, föreningsmöten, Glascentrum, medlemsbesök
och MTK-auktorisationen. GBFs verksamhet ges ingående
beskrivning i medlemstidningen Rutan som utkommer fyra
gånger per år.

Föreningsmöte och Kongress

Kongressen avhölls i Malmö på hotell Sankt Jörgen den 6
maj. Deltog gjorde 40 personer representerande 28 företag, GBFs kansli, gäster från SPF och associerade medlemmar. Totalt var 91 personer anmälda till kongressen.
Inga motioner eller propositioner förelåg.
Anders Berling, Berlings Glasmästeri AB, omvaldes till
ordförande för två år. Två nya styrelsemedlemmar valdes: Göran Kronström, Karlstads Glasmästeri AB och Sara
Sjöborg Wik, Flexfasader AB. Håkan Stridsman, Kålltorps
Glasmästeri omvaldes. Ronnie Hjalmarsson och Magnus
Wedberg avtackades för sina mångåriga insatser i styrelsen för föreningen.
Inga avgiftsförändringar beslöts. Föredrag hölls om
Malmö stads utveckling av Maria Öhrn och Rolf Persson
kåserade om branschens framtida utvecklingsmöjligheter.
På kvällen avhölls sedvanlig bankettmiddag.

Styrelsemöte

Under 2011 har 5 styrelsemöten avhållits varav ett telefonmöte och ett konstituerande möte. I december hölls
sedvanligt kombinerat strategimöte och styrelsemöte där
även GBFs kansli deltog under strategidelarna.

dels på nyöppnade Stockholm Waterfront. På konferensen
diskuterades föreningens framtida verksamhet samt informerades om styrelsens beslut och framtidstankar tagna
vid strategimötet i december.
Föremål för information och diskussion var bland annat
bilglasauktorisationens fortsatta marknadssatsning,
distriktsverksamheten, MTK-behörighetsutbildning,
lärlingsverksamheten, medlemsbesök och bilglasauktorisationen. Under hösten genomfördes fem Glasdagar. Nytt
var att genomföra dem som lunch-till-lunchmöten under
två dagar. Då samlades ca 150 medlemmar för information
och kunskapsutbyte. Dagarna blev väl mottagna.
Fem 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.

Glascentrum

Glasforskningsinstitutet, GLAFO

Samarbetet med Glafo utvecklades under året och Glafo
driver sin egen utveckling starkt. Idag är det 12 anställda
som till 80 procent arbetar med projekt inriktade på
planglasområdet.

Medlemmar och medlemsbesök

Glasbranschföreningen består till största delen av små och
medelstora medlemsföretag, totalt 590, varav ca 40 är associerade medlemmar.
Ett trettiotal medlemsbesök genomförts. En prioritering
skedde på olika projekt i stället för att genomföra medlemsbesök. Styrelsen har inför 2012 begärt att kansliet
ska utöka antalet medlemsbesök avsevärt. Medlemsbesökens stora värde för medlemmar och kansli är uttalat från
många håll inte minst för nya medlemmar och de som inte
kommer så ofta till medlemsmöten.   

Marie Boberg
Ekonomi

Glascentrum, Glasbranschens centrum för teknik och
utbildning, genomgick en stor förändring under året
då det beslöts att lägga ned utbildningsverksamheten.
Denna omhändertas istället direkt av moderföreningarna
Planglasföreningen och GBF. MTK-auktorisationen ligger
administrativt kvar i Glascentrum.
GBF kommer nu att söka nya lokaler för lärlingsutbildning och yrkesprov samt påbörjade rekrytering av en ny
tjänst vid GBFs kansli som ska svara för utbildning och
utbildningsadministration av vår grundutbildning. Glascentrum driver fortsättningsvis sin teknikavdelning med MTK
och tester.

Distriktsverksamheten

I januari träffades sedvanligt distriktsordförandena på
ordförandekonferens i två dagar, dels på GBFs kansli och
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Fler bilder från Kongressen
på nästa uppslag

GBFs kongress 2011 i Malmö

Maria Öhrn, Malmö Stadsbyggnadskontor. 		
Anders Olofsson ”Marknadsföringsguru”.
		
Leverantörsutställning.			
																				

Kongressdeltagarna lyssnade koncentrerat till de olika föredragen.			
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Kenneth Andersson mottar priset för
ordförande i GBF sambo Eliane Widlund

Svalson AB i Öjebyn utsågs till Årets Leverantör, ägarna fr v
Lennart Carlsson, Maud Spencer, Göran Carlsson och Linus Svensson.

Årets Glasföretag flankerad av Anders Berling,
God stämning på banketten.
och Anne Sahlgren, GBF.								

Jonathan Andersson, Årets Gesäll i
Blekinge och Per Sjöhult.
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GEMENSAMMA PROJEKT

Medlemsguide till
GBFs verksamhet

Garantifonden

Nordisk samverkan

Representanter för kanslierna i de danska och nordiska
systerorganisationerna har möten och utbyter erfarenheter och material som kan användas i egna sammanhang.
Ett samnordiskt projekt om hur solceller kan bli en verksamhetsdel för glasföretag genomförs som en förstudie.
Artiklar utbyts för tidningar och gemensamma studieresor
planeras och genomförs.

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

Högskoleprojektet, FOU

Samarbetet med Glascentrum och Svensk Planglasförening
samt med Växjö Universitet, Lunds Tekniska Högskola och
Glasforskningsinstitutet i Växjö, GLAFO, har resulterat i ett
viktigt erfarenhetsutbyte. Lärarna vid högskolornas bygglinjer har fått ett bra utbildningsmaterial för en introduktion i ämnet Glas i byggande, handboken Bygga med Glas
till sina kurser samt får också tidningen GLAS. Nya forskningsprojekt har startats på LTH och två doktorandtjänster
är fortsatt verksamma.
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Cirka 150 medlemsföretag använder sig av FR 2000 och
ett tiotal är certifierade. Kraven från beställarledet ökar
och behovet av att företagen visar dokumentation på sina
verksamhetssystem blir allt mer vanliga i förfrågningsunderlagen. Ett stort behov finns att uppgradera materialet
som skapades för glasbranschen åren 1999-2000. Under
2012 kommer ett sådant arbete att påbörjas

Matrikel och medlemsguide

En medlemsguide togs fram lagom till årets kongress.
Den innehåller information till medlemsföretagen med
vägledning till hemsidan där mer information ges. Den
innehåller även matrikel och utbildningskatalog. Guiden
fick ett mycket positivt mottagande och är tänkt att utges
vart annat år.

Med hjälp av advokaterna på NOVA advokatbyrå får medlemsföretagen hjälp och vägledning i olika entreprenadjuridiska ärenden. Ett femtiotal frågeställningar har under
året behandlats.

Glas Performance Days, GPD avhölls i juni 2011 där
redaktören Mikael Ödesjö deltog. GPD samlar närmare
800 deltagare från hela världen och ett hundratal olika
seminarier hölls.

FR 2000 glas och fasad

Glasbranschföreningen
Skeppsbron 40, 103 25 Stockholm
Telefon: 08-453 90 70, Fax: 08-453 90 71
www.gbf.se

Entreprenadjuridik

Internationella seminarier och mässor

vidare. Angående bly har Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen ännu inte gett några riktlinjer avseende bly
i fönster och fönsterhantverk. Inom kvalitetsområdet är
GBF medlem i IQ Samhällsbyggnad som arbetar med verktyg för byggbranschen som ska säkerställa kvalitén i byggandet samt att förmedla forskningsmedel till branschen.

Miljö och kvalitet

GBF är medlemmar i Kretsloppsrådet, som är byggbranschens miljöorganisation för frivilligt miljöarbete. Rådet
har tagit fram riktlinjer för avfallshantering vid byggande
och rivning som GBF varit delaktiga i. PCB-frågan lever

GBF GUIDEN 2011-2013

Många projekt är gemensamma för GBFs olika verksamhetsområden, de flesta anpassade till de olika verksamhetsgrupperna, men även ett antal som berör de flesta
medlemsföretagen, t ex glasåtervinning, FR 2000 och
garantifonden. I år togs det fram en ny medlemsguide,
GBF-guiden.

GBF
GUIDEN
2011-2013

UTBILDNING OCH REKRYTERING

Omarbetat kursmaterial
till nya gymnasieskolan
Yrkesprov/Gesällprov

Glasbranschen har behov av att både rekrytera och utbilda personal till medlemsföretagen. Under året 2011 har
53 nya lärlingar/elever anmälts till Lärlingsnämnden, varav
28 kommer från gymnasieskolornas glasteknikerutbildning
och 25 är anställda som traditionella lärlingar.

Lärlingsutbildningen bör avslutas med ett yrkes/gesällprov och under året var det sammanlagt sju lärlingar
som gjorde det. Yrkesprovet genomfördes på Glasskolan
hos Glascentrum en gång på våren och en gång på hösten. Resultaten har varit mycket goda och de insatser som
gjorts för att få deltagarna att inse vikten av träning innan
man kommer till Växjö verkar ha gett resultat. Ett arbete
med att revidera och uppdatera yrkesprovet pågår i yrkesprovskommittén.

Nya gymnasieskolan

Hösten 2011 startade nya gymnasieskolan. Utbildning till
glastekniker är nu ett specialyrke i inriktningen Husbyggnad i Bygg- och anläggningsprogrammet. Kursplanerna för
specialyrke är allmänt hållna för att kunna täcka in flera
yrken. Under hösten har Karin Lindskog, GBF, och representanter ur Lärlingsnämnden träffat Skolverket för att
precisera vad kurserna bör innehålla för en glastekniker.
Under året har arbetet med revidering av de fyra utbildningshäftena Isolerrutor, Glas- och metallkonstruktioner,
Fordonsglasning samt Inramning fortsatt. Revideringen
anpassas till den nya gymnasieskolan.

Rekrytering

För att intressera ungdomar inom byggprogrammet att
välja glas behövs information om yrket. Glasbranschen är
liten vilket medför att det är svårt att nå ut brett till ungdomarna. Nytt informationsmaterial anpassat till den nya
gymnasieskolan har tagits fram under året.

Lärlingsutbildning

Varje höst och vår genomförs en utbildningsvecka för de
traditionella lärlingarna. Veckan innehåller bland annat avsnitt om glasteori, ritningsläsning, isolerrutor och bilrutor.
Lärlingarna får också göra studiebesök på glasförädlingsindustrier och fönsterfabrik. De två utbildningsveckorna
har genomförts i Växjö med totalt 17 lärlingar.
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Lärlingsnämnden, samarbetsorganet mellan Glasbranschföreningen och Byggnads med uppgift att behandla frågor
som berör yrkesutbildningen och yrkesutbildningsavtalet,
har träffats vid två tillfällen under året. Den nya gymnasieskolan har också diskuterats mycket och revidering av
lärlingsmaterial utifrån den har påbörjats. Ny representant
från Byggnads i nämnden är Ebbe Johansson.

Kompetensutveckling

Glasbranschföreningen satsar på företagens kompetensutveckling och alla medlemsföretag har tidigare erbjudits
en gratis kursdag. Kurserbjudandet har förlängts och
checken har kunnat utnyttjas under hela året 2011. Från
och med 2012 tar Glasbranschföreningen över ansvaret för
MTK-kurserna från Glascentrum och kurserna kommer att
genomföras i egen regi.

GLASMÄSTERIGRUPPEN

Premiär för mikrokurserna
- fönsterrenovering först ut
Ett antal tvister vid kommunal upphandling ledde till
att ett större arbete inleddes för att ta fram en handledning till kommunala upphandlare av främst reparationsglasning. Ett underlag redovisades vid Glasdagarna och
synpunkter från dessa arbetas nu in i materialet. Behovet
av utbildning och korta kurser ledde till att Mikrokurserna
kom igång och kunde också presenteras under hösten.

Mikroutbildningar

Under året togs utbildningsmaterial fram för energiglas
och fönsterrenovering. Materialet är avsett att användas
lokalt på egna företaget under en till fyra timmar. Materialet består av handledarmaterial, elevdokumentation,
arbetsbeskrivning samt ca 45 Power Point-bilder. Påbörjades kursen Måttagning. På tur står Arbetsmiljö samt
korta kurser om Glas i bostäder, skolor och offentlig miljö
baserade på Glascentrums material.

Ledamöter

Gruppens ledamöter under året har varit:
Håkan Stridsman, Kålltorps Glasmästeri AB
Thomas Jakobsson, Glasklart AB
Roger Eriksson, Hedlundsglas AB, Ljusdal
Finn Orring, Kortedala Glasmästeri AB, Kortedala
Mats Segerberg, Ekströms Glasmästeri AB
Per Sjöhult, Glasbranschföreningen

Glasmästarn kan

Tre informativa och inspirerande filmer om glasmästeri,
konstinglasning och bilglasning togs fram. Dessa kan rekvireras i princip kostnadsfritt för att användas i företagens
kundmottagningar. Planeras att ta fram en kortversion att
kunna användas lokalt av företagen i t ex livsmedelsbutikernas kund-tv.

Lilla glaskalendern

Påbörjades arbetet med att utveckla Lilla Glaskalendern
till att svara mot de kunskapskrav som gäller för MTK´s
montagekurs.

UEMV

GBFs medlemskap i UEMV innebär att vi nu åter är närmare det arbete som drivs i UEMV och EuroWindoor. Det
är främst teknisk standardisering och lobbyarbete gentemot EU.
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Glasbranschgolfen

Glasbranschgolfen avhölls på Friiberghs Golfklubb i Uppland. Golfen samlade ca 50 deltagare och genomfördes i
fint väder, god anda och mycket trevlig samvaro. Nästa års
tävling planeras till Tylösands GK.

Per Sjöhult
Projektledare Glasmästerigruppen

BILGLASGRUPPEN

Ökade krav när auktorisationen förstärktes
Under våren gick startskottet för att låta det oberoende
organet DEKRA besiktiga alla anläggningar under en tvåårsperiod. Detta som i ett led i att säkerställa den höga nivån som är och ska vara på Auktoriserade Bilglasmästare.
Fortsatt dialog med försäkringsbolagen hölls kontinuerligt.

Självriskelimineringsförsäkring

Tillsammans med Solid Försäkringar skapade GBF en självriskelimineringsförsäkring som lanserades januari 2003.
Sedan starten har över 200 000 kunder fått en månads
gratis självriskelimineringsförsäkring från någon utav alla
auktoriserade bilglasmästare. En stor mängd av dessa
kunder har även valt att förlänga sin försäkring vilket är
glädjande och innebär att konceptet fungerar och är uppskattat. Flera försäkringsbolag är dock kritiska till att GBF
marknadsför denna möjlighet då Solid även marknadsför
bilförsäkringar. Frågan är under diskussion med berörda
parter.

Återvinning

Per Sjöhult, GBF och Frank Schübert, DEKRA

Säkra reparationer

Marknadens och försäkringsbolagens krav på säkra reparationer var den goda anledningen till att GBF tog fram
webbverktyget ”Repman”. Där kan medlemsföretagen
hämta de reparationsanvisningar som krävs för att kunna
utföra ett kvalitetssäkrat arbete. Repman uppgraderas
fortlöpande.
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Auktorisationen

360 företag auktoriserades för 2011.
Arbetet med att stärka auktorisationen fortskred under
året och det framkommer att Auktoriserade Bilglasmästerier är ett viktigt kvalitetsbetyg vid upphandlingen av
bilglasmästare från försäkringsbolagens sida.

Internationellt samarbete

Under året hölls ingen bilglasdag och utbytet med grannländerna har varit låg. Avsaknaden av en bilglasorganisation i Norge märks.  

Marknadsföring

Återvinning av vindrutor har stabiliserats på en nivå som
är tillfredsställande, men där vi totalt tappat ca 30 procent
av marknaden.

Projektet ”Slitna vindrutor – en dold trafikfara” fortätter.
På Seminariet och utställningen Tylösand, Trafiksäkerhet,
medverkade auktorisationen med monter under tre dagar
och flera kontakter med myndigheter och politiker knöts

Utbildning

Ledamöter

Utbildningen av bilglasmästare fortsätter med grund- och
vidareutbildningar, vilka utformas som tidigare: grundutbildningens första dag är teoretisk och dag två är praktisk.
Dag 1 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 att utföra fackmannamässigt arbete.
Dag 2 innehåller olika typer av byten av vindrutor, där
man får prova olika metoder för demontering av bilglas.
Här går man också igenom stenskottslagning. Vidareutbildningen är en uppföljningskurs för dem som gått utbildningen för mer än tre år sedan. Den ger bland annat kunskap
om säkra reparationer och repman.gbf.se.

Ledamöterna i gruppen har under året varit:
Anders Jensen, Samglas, Stockholm
Ola Grönlund, Luleå Bilglas AB, Luleå
Thomas Pfister, Ryds Glas, Mölndal
Per Johansson, Björkmans Glasmästeri, Hallstahammar
Bernt Jonasson, Glasbranschföreningen, Växjö
Per Sjöhult, Glasbranschföreningen

Bernt Jonasson
Projektledare
Bilglasgruppen

Maria Gärdlund
Administration

FASADGRUPPEN

Utbildning och juridik
viktigt på Fasaddagen
Torsdagen 27 januari genomfördes Fasadgruppens temadag, Fasaddagen, på Rönneberga kursgård på Lidingö med
dryga 60-talet deltagare. Programpunkter under dagen
var byggkonjunkturen för det närmaste året, utbildningsfrågor, aktuell entreprenadjuridik, normen SSF 200, samt
energifrågor. Deltagarna diskuterade även Fasadgruppens
fokusområden.

FAECF 2011

Utbildning och kompetensutveckling

Nordisk arkitekturmässa 2011

Under hösten startade Glasbranschföreningens utbildning
för projektledare. Utbildningen innehöll av fyra kurser om
vardera två varav tre genomfördes under 2011. Utbildningen genomfördes med fjorton deltagare.
I november gavs en grundkurs i entreprenadjuridik i
Stockholm med Jack Sjögren från Advokatfirman NOVA
som föreläsare. Löpande juridikverksamhet har också
pågått i form av stöd från NOVA till medlemmarna.

FAECF, Federation of European Window and Curtain Walling Manufactures Association, består av branschförbund
från 14 olika länder. Swen Persson från FP Glasmagasinet
är vår representant i gruppen Management Council, MC. I
den tekniska kommittén, TC, representeras vi från 2011 av
Peder Edman från Sapa Buildingsystem.

Ledamöter

Ledamöterna i gruppen har under året varit:
Eric Berggren, Göteborgs Glasmästeri, Göteborg
Håkan Berglund, Tollor, Göteborg
Torbjörn Lund, Preconal Fasad, Falkenberg
Rickard Ollerstam, Niba Syd, Malmö
Rainer Standerth, Fasadsystem i Stenkullen, Göteborg
Bo Stenvall, Upglaze, Göteborg
Karin Lindskog, GBF

Norra Europas första mässa om arkitektur och stadsplanering arrangerade i Göteborg under två dagar i slutet av
oktober. Glasbranschföreningen var med som branschpartner och i vår monter kunde deltagarna förutom att få
information om glas också testa glasets styrka genom att
kliva upp och stå på en skiva av härdat glas.

Resultat från forskningen

ClearSight är ett beräkningsprogram för dimensionering av
glas i räcken och ett delresultat från de forskningsprojekt
på Lunds Tekniska Högskola som glasbranschen har varit
med och finansierat. Under hösten fanns programmet
färdigt i en testversion för beräkningar av glasräcken med
bultar eller helkantsinfästning. En färdig version inklusive
manual och användarhandledning kommer att finnas klar
till april 2012, tillgänglig för alla GBFs medlemsföretag.
Forskningen kring glas som konstruktionsmaterial fortsätter och Glasbranschföreningen är med och finansierar
under ytterligare 4 år. Forsknings- och utvecklingsarbetet
ska inriktas på limmade förband för glas samt spridning av
forskningsresultat via ClearSight.
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Karin Lindskog
Projektledare Fasadgruppen

Victoria Tower, Kista

Inramningsgruppen

Kvalitet lönar sig för
både inramare och kund
Inramningsgruppens mål är att genom marknadsföring av
medlemsföretagen bearbeta marknaden så att konsumenter, försäkringsbolag, muséer m fl 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.

Test av gesällbrev för konstinramning

Arbetet med att färdigställa gesällprovets både praktiska
och teoretiska delar fortsatte under året. Den 4 och 5
mars genomfördes, tillsammans med de fyra examinatorerna, ett test av de gesällprovets praktiska moment.
Testet ledde till att vissa justeringar av provbestämmelserna gjordes. Vid detta tillfälle fastställdes dessutom det
teoretiska provets utformning. De reviderade provbestämmelserna sändes för kännedom och synpunkter till
Stiftelsen Hantverk och Utbildning i Leksand

KY-utbildning till konstinramare

Fr o m jan 2011 lade Tranås Utbildningscentrum ned sin
tvååriga konstinramarutbildning.

Marknadsföring

Den 4 februari arrangerade Inramningsgruppen tillsammans med PR-byrån Westanders ett inspirationsmöte för
att ta fram en handlingsplan för PR-aktiviteter. På mötet
deltog förutom arbetsgruppens ledamöter även representanter för de associerade medlemmarna; Konstlist,
Nielsen Design och Tranåslist.
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Som ett resultat av inspirationsmötet togs tre olika broschyrer fram; en för rekrytering av nya medlemmar till
Inramningsgruppen, en för konstansvariga på kommuner,
landsting, konst-föreningar m fl och en för konsumenter/
kunder. Dessutom togs nya bärkassar med den nya benämningen ”Certifierad konstinramare” fram.

Enkät

En enkät skickades ut till samtliga medlemsföretag som
arbetar med inramning med frågor om vad man som
konstinramare ville lära sig mer om, geografisk plats, när
på året och vilka veckodagar som passade bäst för att gå
på kurser. Närmare 40 enkätsvar kom in och det som de
flesta ville lära sig mer om var ”Inramningsdesign”. Vidare
ville man att kurserna helst skulle förläggas till Stockholm i
februari månad och under en fredag eller lördag.

Nyhetsbrev

Inramningsgruppens nyhetsbrev har sedan 2008 ersatts
av information i GBFs medlemstidning ”Rutan”. Trots det
skickades tre ”Inramningsnytt” under 2011.

Medlemmar

Vid årets slut uppgick antalet medlemmar i Inramningsgruppen till 268 företag.

Ledamöter

Följande personer har under året ingått i arbetsgruppen:
Annalena Pettersson, Svenssons Ramaffär, Östersund
Carina Andersson, Rena Rama Verksta’n, Ljusdal
Birgitta Restadh, Teijlers Glas AB, Örebro
Eva Svensson, Svalövs Glasmästeri, Svalöv
Anne Sahlgren, Glasbranschföreningen

Temadagar 24-25 september

Årets temadagar, med tema Foto, genomfördes den
24 – 25 september på Fotografiska Museet i Stockholm.
Såväl medlemmar som icke medlemmar bjöds in och
totalt deltog närmare 130 personer.  På programmet stod
leverantörsutställning med elva leverantörer från såväl
Sverige, som Norge, Spanien och Tyskland. Två seminarier
arrangerades, Fotografiets historia och montering av både
gamla och nya foton och Trender och Butikskommunikation. Vidare delades pris ut till Årets Nykomling, Eldsjäl och
Butik. Till vinnare i respektive kategori utsågs Art House
i Karlstad, Konstbar i Stockholm och Oskar H Persson i
Helsingborg

Arbetsgruppsmöten

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

Anne Sahlgren
Projektledare Inramningsgruppen

ARBETSGIVARGRUPPEN

KOMMUNIKATION

gbf.se är den plattform på
nätet branschen behöver
GBFs hemsida, www.gbf.se, var under 2011 föremål för
fortsatt påfyllning av dokument, artiklar, kalendarium etc
så att besökare och medlemmar kan hitta vad de söker och
inspireras till att använda glas, bilglas och konstinramningar och för detta anlita GBFs medlemsföretag.

Hemsidan

Internet och specifika hemsidor tar över allt mer av
information och kommunikation. GBF ser därför som en
prioriterad uppgift att erbjuda en välfylld och lättnavigerad
hemsida för såväl medlemmar som beställare och konsumenter. Hos GBF, liksom i samhället i stort, är en effektiv
och informativ hemsida nödvändig. Allt fler kontakter med
olika beställare, föreskrivare, konsumenter och branschföretag går via internet och olika hemsidor. För GBFs del
kommer en fortsatt stark utveckling av medlemssidan på
nätet att ge medlemsföretagen ännu bättre förutsättningar
att lyckas i sin verksamhet genom att ta del av det stora
utbudet av olika hjälpmedel, blanketter, regelverk, marknadsföringsprodukter, utbildningsmaterial osv.

Förhandlingar, rådgivning
och avtal

Rutan

För intern medlemsinformation har Glasbranschföreningen
producerat fyra tidningar - Rutan. Till verksamhetsåret
hade styrelsen avsatt ökade medel för att ge Rutan ett
omfång som motsvarar den breda verksamhet som ska
avrapporteras till medlemmarna.

Till medlemmarna skickas 4 nyhetsbrev samt även andra
för respektive projektgrupp. Dessutom flera Branschaktuellt och Arbetsgivarnytt.
Utöver detta har massmedia, kunder och beställare,
myndigheter, organisationer mm informerats genom brev,
pressreleaser, artiklar och föredrag.

Arbetsrättslig- och kollektivavtalsrådgivning har varit
omfattande och det har genomförts lokala och centrala
förhandlingar på kollektiv- och tjänstemannaområdena.
Ett stort antal företag har begärt hjälp vid uppsägningar på
grund av arbetsbrist. I övrigt har det varit en mängd olika
frågeställningar från medlemsföretagen, bl a om utländsk
arbetskraft, semesterlagen, uppsägningar av lärlingar,
uppsägningar p g a personliga skäl, avtalstolkningar,
försäkringsfrågor, nyanställningar, lärlingars arbetsvillkor, övertidsersättningar, rehabiliteringsansvar, fackets
medbestämmande, företrädesrätt m.m. Även avtalsrättslig
rådgivning har genomförts, avseende entreprenader, konsumenträtt samt upphandlingsrätt.

Film

Kollektivavtalen

Nyhetsbrev m.m.

GBF tog under 2011 initiativ till produktion av tre filmer
om Bilglas, Glasmästeri respektive Konstinramning.
Filmerna färdigställs under 2012.

Tidningen GLAS

Satsningen på att utveckla och förädla tidningen GLAS,
som utkom med 4 nummer 2011, 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 5 000
ex per utgåva, och annonsintäkterna får bedömas som
mycket goda i synnerhet som verksamhetsåret till stora
delar fortsatt präglades av ekonomisk instabilitet.
Redaktör: Mikael Ödesjö. Ansvarig utgivare: Per Sjöhult.
Annonser: Hélène Ulvander, MediaMix. Formgivning och
tryckproduktion: Jonas Johnsson, Mandarin AB.
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Förberedelse inför avtalsförhandlingarna år 2012 vidtogs
genom en mängd olika åtgärder. Under året förbereddes
yrkanden och under fem tillfällen runt om i landet diskuterades och förankrades vilka frågor som är viktiga att driva
och vilka förändringar som bör vidtas. Under året anordnas även en tjänstemannakonferens där alla medlemsföretag med tjänstemän var inbjudna. Detta arrangerades
tillsammans med fem andra arbetsgivarorganisationer i
syfte att diskutera förbättringsåtgärder i samband med
förhandlingarna kring tjänstemannaavtalet.
Möten hölls även med IF Metall och Handels med anledning av att skriva hängavtal med dessa organisationer,
vilka planeras att undertecknas år 2012.  

Prisliste- och riksskiljenämnden
Matilda Röjgård
Kommunikation

Mikael Ödesjö
Kommunikation

Tidlistan 2008 var under diskussion och i samband med en
omfattande tvist vad gäller uträkning av ackorden, vilken
slutligen blev avgjord av glasbranschens Prislistenämnd,
bestämde parterna att göra en översyn av dagens prislista.

Erik Haara
Juridik

Information och utbildning

Juridisk information ges till medlemsföretagen via Arbetsgivarnytt samt Nyhetsbrev i syfte att informera om dagsaktuella frågor. Information om arbetsgivarfrågor har även
getts i via tidningen Rutan genom en juridikspalt.
Avtalsrättslig utbildning har genomförts i stor omfattning löpande under året, samband med bilglaskurser,
glasdagar samt företagsspecifika utbildningar.

Nya projekt

Under året har ett arbete påbörjats för att se över arbetsrättsliga blanketter, mallar och information på hemsidan.
Avtalsförhandlingarna 2012 har förberetts. Ett omfattande
projekt har dragits igång syfte att förbättra inköpares kunskap om hur glas ska upphandlas.

Utredningar

Det pågår ständigt utredningar och diskussion kring förbättringar på det arbetsrättsliga området. GBF har deltagit
i diskussioner om bl.a. förändringar av turordningsreglerna
samt översyn av socialförsäkringssystemet. En översyn av
alla avtalsförsäkringar och pensioner har genomförts.

Samarbeten

Under året har GBF haft ett stort antal samarbeten med
olika organisationer i syfte att säkerställa medlemsföretagens intressen. Inom det arbetsrättsliga området träffas
förhandlingscheferna, för sju arbetsgivarorganisationer
inom byggbranschen, kontinuerligt för att diskutera gemensamma frågor. GBF deltar även i nätverk i företagets
Talentums regi för erfarenhets- och meningsutbyte. Inom
ramen för arbetsmiljöområdet träffas de arbetsmiljöansvariga i de olika arbetsgivarorganisationerna inom byggbranschen i syfte att förbättra arbetsmiljön i hela branschen.
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

i sammandrag för Glasbranschföreningen, Glastjänster och Glasbranschen Service AB

i sammandrag för Glasbranschföreningen, Glastjänster och Glasbranschen Service AB

Belopp i tkr.

Balansräkning 2011-12-31

2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

7 182
110
3 634
14
4 782
305
5 868
21 895

7 213
117
3 608
32
4 540
320
4 860
20 690

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Aktiefonder
Andelar i intresseföretag
Långfristiga värdepapper
Summa anläggningstillgångar

-111
-8 126

-135
-7 167

-776

-685

-4 095
-276
-7 994
-21 378

-3 896
-291
-7 543
-19 717

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

517

973

Avskrivningar
Avkastning kapital
Avkastning kapital distrikt
Försäljning av GBS
Avsättning till periodiseringsfond
Skatt på årets resultat

-14
961
5
2 410
-319
-391

-14
361
3
-242
-256

Årets resultat

3 169

825

Rörelseintäkter

Medlems- och serviceavgifter
Distriktsavgifter
Fora
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

Stockholm mars 2012
Anders Berling
ordförande
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Per Sjöhult
verkställande direktör

Belopp i tkr

Tillgångar

Varulager
Förbrukningslager

Summa tillgångar

2011-12-31

2010-12-31

42
5 156
50
10 085
15 333

56
6 162
50
9 111
15 379

116
116

125
125

1 133
489
652
4 214
6 488

502
1 070
680
3 082
5 334

21 937

20 838

Balansräkning 2011-12-31
Belopp i tkr

Skulder och eget kapital

2011-12-31

2010-12-31

12 515
-2 453
3 169
13 231

11 648
42

13 231

12 515

Avsättningar
Lärlingsfond
Förvaltade fonder

250
34

325
38

Summa avsättningar

284

363

Långfristiga skulder
Övriga skulder

803
803

484
484

3 756

3 755

Summa långfristiga skulder

3 756

3 755

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

1 713
329
337
1 484

1 259
404
685
1 373

Summa kortfristiga skulder

3 863

3 721

21 937

20 838

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Distriktens insättning
Justering av GBS egna kapital
Årets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver
Periodiseringsfond

Summa skulder och eget kapital

Stockholm mars 2012
Anders Berling
ordförande
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Per Sjöhult
verkställande direktör

825
12 515

