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Stagnerad marknad med
ökad utländsk påverkan
År 2012 blev ett mellanår. Byggmarknaden och därmed
även glasbranschen fick se ett år utan någon förbättring
av ekonomin. Den kunde därmed jämställas med de
tidigare två åren. Dock kunde en starkare påverkan ses
av utländska konkurrensen på fasadområdet men även
inom fönsterrenoveringssektorn i Storstockholmsområdet.
Bilglasbranschen fortsatte segmenteras, då kedjebildningarna fick en allt större dominans beroende på försäkringsbolagens rikstäckande upphandlingar.
GBFs verksamhet inriktade sig fortsatt på att stärka auktorisationen för bilglas, utveckla certifierad konstinramning,
återta lärlings- och MTK-utbildningarna till GBF, säkerställa
dem samt ge ökad service inom arbetsrättsområdet. Fortsatt samverkan sker med nätverket Svensk Byggnäring och
Byggarbetsgivarorganisationerna, vilket ger bra möjligheter att nå beslutsfattare. ROT-avdraget och dess utveckling
är ett gott exempel på det. Mycket viktigt blev satsningen
på en egen Glasskola i stora lokaler i Katrineholm. En stor
del av lärlings- och vidareutbildningarna inom glas- och
bilglasområdet genomförs nu i de nya lokalerna.
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Glascentrums verksamhet reducerades till att i huvudsak
omhänderta administration och utveckling av MTK-anvisningarna. Verksamheten avvecklades därför i Glascentrums tidigare lokaler och flyttade till moderna kontorslokaler i januari 2013. året analyserats. Beslut togs om att
avveckla utbildningsdelen till förmån för att denna istället
förläggs till Glasskolan i Katrineholm.
Kompetensutveckling, lobby- och utvecklingsarbete var
och är ledstjärnor för GBFs arbete för branschen.
GBFs ekonomi har under året fortsatt att stärkas bl a
beroende på kontroll av utgifter, att återvinningen har
fortsatt att generera överskott samt en välskött och sund
ekonomi. På följande sidor följer verksamhets- och förvaltningsberättelse för året 2012.
Glasbranschföreningen, februari 2012

Anders Berling			
Ordförande			

Per Sjöhult
VD

Central verksamhet			

4

Gemensamma projekt			

8

Utbildning och rekrytering

10

Glasmästerigruppen		

12

Bilglasgruppen			

14

Fasadgruppen			

16

Inramningsgruppen		

18

Kommunikation			

20

Arbetsgivargruppen		

22

Resultat- och balansräkning

24

CENTRAL VERKSAMHET

Nordbyggår med fokus på
Glastinget och Glasskolan
Under verksamhetsåret 2012 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 4
gånger per år.

Styrelsemöten

Under 2012 har 5 styrelsemöten avhållits varav ett telefonmöte. I juni hölls ett kombinerat strategimöte och styrelsemöte där även GBFs kansli deltog under strategidelarna.

Distriktsverksamheten och glasting

I januari, på Glastinget, träffades representanter från
GBFs distriktsstyrelser tillsammans med GBFs styrelse och
kansli. Diskussioner, föredrag, besök hos Sveriges Riksdag stod på programmet under två dagar. Tinget hölls på
Långholmens konferens och hotell i Stockholm. Syftet med
tinget var att diskutera GBFs framtida verksamhet och
organisation. Distriktsverksamheten var ett fokusområde.
Trots fortsatt tungt att värva drivande personer till distriktens verksamhet kvarstod önskemålet om att distrikten
och dess verksamhet ska behållas.
Under hösten och vintern framkom dock flera orosmoln
från distriktens styrelser och önskemål om sammanslagningar och andra former för verksamheten påtalades.
Detta lyftes till konferensen för distriktsordföranden i
januari 2013 och till Kongressen 2013. 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.
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Glascentrum och glasskola i Katrineholm
Glascentrum, Glasbranschens centrum för teknik och
utbildning, genomgick en stor förändring år 2011 då det
beslöts att lägga ned utbildningsverksamheten. GBF startade en ny Glasskola i Katrineholm och rekrytering skedde
av Joakim Länder att administrera, utveckla och hålla
utbildningar i skolan. Glascentrum driver fortsättningsvis
sin teknikavdelning med MTK-anvisningar, besiktningar
och tester av fogmaterial.

Glasforskningsinstitutet, GLAFO

Samarbetet med Glafo fortsatte att utvecklas och Karin
Lindskog sitter i dess verksamhetsstyrelse som representant för GBF. Glafo fortsätter att utvecklas och har nu 13
medarbetare 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 fyrtiotiotal medlemsbesök genomförts. 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

GBF på Nordbygg 2012

Glasbranschföreningens monter på Nordbygg 2012. 					

Materialverkstan.							

Nominerade projekt till Glaspriset väl synliga i montern.								
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Unik dusch i printglas.

C-hallen

Materialverkstan.
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GEMENSAMMA PROJEKT

Från garantifond
till högskoleprojekt
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 glasåtervinning, FR 2000 och garantifonden.

Garantifonden

Internationella mässor och seminarier

Glasstec i Düsseldorf hölls under oktober. Per Sjöhult,
Mikael Ödesjö och Erik Haara bevakade mässan. Under
mässan hölls ett internationellt möte för UEMV, den
europeiska glasmästeriorganisationen. Erik förestod det
tredje utbildningssteget för ”Framtidens företagare” som
mangrant deltog på mässan.

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.

FR 2000 glas och fasad

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.

Högskoleprojektet, FOU

Samarbetet med Glascentrum och Svensk Planglasförening
och med Linnéuniversitet i Växjö, Lunds Tekniska Högskola
och Glasforskningsinstitutet i Växjö, GLAFO, fortskrider.
Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet är nu med i
gruppen. Inför Nordbygg 2014 har ett projekt startats där
studenterna vid högskolorna får komma med tävlingsbidrag till ett café i entrehallen i glas. Projektet drivs under
namnet ”Nya ögon på glas”. Programmet för att göra konstruktiva beräkningar för glas i olika konstruktioner,, Clear
Sight” blev färdigställt av LTH och kommer nu att introduceras till medlemsföretagen under 2013. Programutvecklingen har genomförts i doktorandprogrammet som delvis
finansierats av SPF och GBF. SPF och GBF har förfoganderätten för programmet.

Entreprenadjuridik

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

8

vidare. Vid ett seminarium med inriktning mot blyinfattat
glas så medverkade representanter för Kemikalieinspektionen och arbetsmiljöverket. Några förändrade regler
angående angående eventuell utfasning av bly i byggnader
kunde inte redovisas och det synes inte heller finnas några
nya riktlinjer på gång.
Inom kvalitetsområdet är GBF medlem i IQ Samhällsbyggnad vilken arbetar med verktyg för byggbranschen
som ska säkerställa kvalitén i byggandet samt att förmedla
forskningsmedel till branschen..

Framtidens företagsledare på Glasstec i Düsseldorf.

Nordisk samverkan

Under året har det varit lågt erfarenhetsutbyte mellan
de nordiska länderna. Ett möte är bestämt till mars 2013
där flera av verksamhetsansvariga på de olika kanslierna
kommer att medverka. Underhandskontakter har hållits
per telefon.

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

UTBILDNING OCH REKRYTERING

Nya läromedel och
fler lärare
För att stärka kompetensen inom utbildning har Glasbranschföreningen har under året anställt Joakim Länder.
Joakim är utbildad glastekniker med gesäll- och mästarbrev och ska främst arbeta med MTK- och lärlingsutbildning.

Rekrytering

Under året 2012 har 26 nya lärlingar/elever anmälts till
Lärlingsnämnden, varav 8 kommer från gymnasieskolans
glasteknikerutbildning och resterande 18 är anställda som
traditionella lärlingar.
Branschen bekostar en låda med en grunduppsättning
av verktyg som skickas till alla nya lärlingar och glaselever.
Under året har den handledarinformation som finns som
stöd till de företag som har lärlingar och tar emot elever
från gymnasiet uppdaterats. Den har bland annat kompletterats med vad som gäller i den nya gymnasieskolan.

en mängd olika områden. Under hösten genomfördes
lärlingsvecka, bilglaskurser och flera MTK-kurser.

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. Vårens lärlingsvecka genomfördes på Glascentrum
i Växjö med 7 deltagare. Höstens utbildning genomfördes
på Glaskolan i Katrineholm och på den deltog 5 lärlingar.

Distansutbildning

Alla nya lärlingar erbjuds stöd för att läsa in de teoretiska
delarna. När en lärling anmäls till Lärlingsnämnden gör
Joakim Länder upp en studieplan för hur lärlingen ska
läsa in teorin i de olika kurshäftena. När ett häfte ska vara
inläst skickar Joakim via e-post skrivningar med frågor som
lärlingen ska svara på och skicka tillbaka.

av glaskolan. Alla nämndens ledamöter var mycket nöjda
med lokalerna och satsningen som Glasbranschföreningen
gör i Katrineholm. Ny ledamot för Glasbranschföreningen
i lärlingsnämnden är Ulf Lundmark från Skellefte Glas i
Skellefteå. I nämnden ingår från GBFs sida även Svante
Ringström, ordförande, N P Ringströms Glas i Stockholm
och Jan Andersson från Tages Glas i Katrineholm. Från
GBFs kansli medverkar Joakim Länder.

Läromedel

Revideringen av utbildningshäftet Fordonsglasning blev
klar under 2012 och kunde tryckas i början av hösten.
Häftet kommer förutom att användas på gymnasiet och i
lärlingsutbildning även att fungera som kursdokumentation i Glasbranschföreningens grundutbildning i bilglas.

Yrkesprov/Gesällprov

Lärlingsutbildningen bör avslutas med ett yrkes-/gesällprov
men under året var det endast tre lärlingar som gjorde det.
Yrkesprovet genomfördes på Glasskolan hos Glascentrum
under våren Höstens planerade tillfälle ställdes in på grund
av få anmälningar. Målet är att kunna genomföra yrkesprov
två gånger per år. Arbete med att revidera och uppdatera
yrkesprovet pågår i yrkesprovskommittén.
Bild från invigningen av Glasskolan i Katrineholm.

Glasskolan i Katrineholm

Den 27 november var det invigning av den nya Glasskolan i Katrineholm. Här i funktionella lokaler erbjuder nu
Glasbranschföreningen sina medlemsföretag kurser inom
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Lärlingsnämnden

Lärlingsnämnden, samarbetsorganet mellan Glasbranschföreningen och Byggnads med uppgift att behandla frågor
som berör yrkesutbildningen och yrkesutbildningsavtalet,
har träffats vid två tillfällen under året. Höstens möte
genomfördes i Katrineholm i samband med invigningen

Joakim Länder
Lärlingar, grundutbildning

GLASMÄSTERIGRUPPEN

Mikrokurser och glaskalkyl
Glasmästerigruppens arbete under verksamhetsåret
handlade mest om kompetenshöjande aktiviteter. Mikrokurser och ett nytt program för glaskalkylering togs fram.
Dessutom erbjöds en företagsutbildning ”Framtidens
företag” under ledning av Aledri.

Mikroutbildningar

Kursen Måttagning blev klar under våren och en kurs om
arbetsmiljö blev klar till vintern och läggs ut under våren
2013. Materialet består av handledarmaterial, elevdokumentation, arbetsbeskrivning samt ca 45 Power Pointbilder. Påbörjades kursen Måttagning. På tur står kurser
om Glas i Bostäder, Skolor och Offentlig miljö baserade på
Glascentrums material.

Ledamöter

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

Glasbranschgolf

Kalkyl för glas

Glasbranschgolfen avhölls på Halmstads GK i Tylösand.
Golfen samlade ca 80 deltagare och genomfördes i fint
väder, god anda och mycket trevlig samvaro. Det var
30-årsjubileum och middagen samlade ca 100 deltagare
tillsammans med respektive. Värd för tävlingen var Anders
Berling på hans hemmabana! Nästa års tävling planeras till
mellansverige.

En kalkyleringsmodell för framräkning av materialpriset för
glas togs fram under hösten. Den är en förenklad modell
med Excell som programvara. Modellen kan läggas samman med den tidigare framtagna modellen för att räkna
fram sitt timpris.
Per Sjöhult
Projektledare Glasmästerigruppen

Lilla glaskalendern

Arbetet med att utveckla Lilla Glaskalendern till att svara
mot de kunskapskrav som gäller för MTK´s montagekurs
fortskred. Revideringen ska vara klar till våren 2013.

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 2012 spelades på Halmstads GK
i Tylösand.

Under hösten arrangerade GBF ett
seminarium om Blyglasinfattningar.
En tanke med seminariet var att
skapa ett nätverk för fortsatt kunnigt
hantverksutövande inom området
blyinfattning.

BILGLASGRUPPEN

De flesta godkända
trots hårdare krav
Ett intensivt arbete med besiktningar av Dekra genomfördes under året. Drygt 300 företag klarade besiktningarna
och blev Auktoriserade Bilglasmästerier 2013. Genomförandet har varit positivt mottaget av försäkringsbolagen,
för vilka ett uppskattat seminarium hölls under hösten.

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.

Utbildning

Utbildningen av bilglasmästare fortsätter med grund- och
vidareutbildningar, som utformas som tidigare. Grundutbildningen är både teoretisk och 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 mm.
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.

Ledamöter

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

Auktorisationen

340 företag auktoriserades för 2012.
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
Självriskelimineringsförsäkring

Tillsammans med Solid Försäkringar skapade GBF en självriskelimineringsförsäkring som lanserades januari 2003.
Då flera av försäkringsbolagen varit allvarligt kritiska till att
GBF marknadsför denna möjlighet har samarbetet med
Solid fått lov att avslutas.

Återvinning

Återvinning av vindrutor har stabiliserats på en nivå som
är tillfredsställande, men där vi totalt tappat ca 30 procent
av marknaden sedan 2008.
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Under året hölls ingen bilglasdag och utbytet med grannländerna har varit lågt. Avsaknaden av en bilglasorganisation i Norge märks.

Marknadsföring

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.
Vid seminariet för trafikskolorna i september medverkade
Auktoriserade Bilglasmästerier med en monter.

Bernt Jonasson
Projektledare
Bilglasgruppen

Maria Gärdlund
Administration

GBF medverkar på trafiksäkerhetsseminarium i Tylösand.

FASADGRUPPEN

Nya krav för brand och
energi i byggreglerna
Fasadgruppens temadag i februari drog många deltagare.
Över hundra personer samlades på det nya Clarion Hotel
Post vid Drottningtorget i Göteborg för att lyssna på och
diskutera aktuella branschfrågor. Deltagarna fick bland
annat veta mer om prognosen för 2012 års byggkonjunktur, nya krav inom brand och energi i byggreglerna samt
fackets syn på den ökande närvaron av utländska företag
på den svenska marknaden. Dagsprogrammet avlutades
med en mycket uppskattad föreläsning om ledarskap.

FAECF

höra om det miljösmarta Kungsbrohuset, planerna för
det första plusenergihuset i Trondheim samt det perfekta
fönstret.
Under torsdagen var det också prisutdelning för Glaspriset 2012. Vinnare blev Station Triangeln i Malmö – ”ett
demokratiskt, monumentalt och mycket vackert offentligt
rum som låter dagsljuset flöda ner till perrongerna genom
sinnrikt fribärande stålkonstruktioner klädda med triangulära plana glas”. Glasentreprenör för Triangeln var Skandinaviska Glassystem.

FAECF, Federation of European Window and Curtain Walling Manufactures Association, består av branschförbund
från 14 olika länder. Swen Persson från FP Glasmagasinet
är GBFs representant i gruppen Management Council, MC.
I den tekniska kommittén, TC, där Peder Edman från Sapa
Buildingsystem har under året arbetat med att ta fram en
guideline för CE-märkning.

Auktoriserad Dörrmästare

Kurser

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 introduceras vid en kurs i slutet av februari 2013.
Forskningen kring glas som konstruktionsmaterial fortsätter och Glasbranschföreningen är med och finansierar
under ytterligare 3 år. Forsknings- och utvecklingsarbetet
ska inriktas på limmade förband för glas samt spridning av
forskningsresultat via ClearSight.

I april gavs en ny kurs i entreprenadjuridik med fokus på
förfrågningsunderlag. En felaktig tolkning av ett förfrågningsunderlag kan ge stora ekonomiska konsekvenser på
anbudet och deltagarna fick i grupp tolka och diskutera
ett antal mer eller mindre komplicerade administrativa
föreskrifter. Under hösten gavs även en grundkurs i entreprenadjuridik. Båda kurserna leddes av Jack Sjögren från
Advokatfirman Nova.

Nordbygg, Glasdag och Glaspriset

Nordbygg 2012 genomfördes på Stockholmsmässan
mellan den 20-23 mars och hade som vanligt många
besökare. Under torsdagen arrangerades Glasdagen med
tre seminarier under eftermiddagen. Seminarierna hade
det gemensamma temat glas – energi. Deltagarna fick
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Arbetet med att ta fram en ny auktorisation för de medlemsföretag som arbetar med dörrpartier av glas och
metall startade. I ett auktoriserat företag ska finnas både
teoretisk och praktisk kompetens om dörrpartier. Till auktorisationen kommer det att kopplas ett antal utbildningar.

Forskning

Ledamöter

Arbetsgruppen har träffats vid tre tillfällen under året.
Årets sista möte genomfördes i Katrineholm i samband
med invigningen av glaskolan. Alla i arbetsgruppen var
mycket nöjda med lokalerna och satsningen som Glasbranschföreningen gör i Katrineholm.
I Fasadgruppen har följande personer ingått under 2012:
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

Karin Lindskog
Projektledare Fasadgruppen

Inramningsgruppen

Storsatsning på utbildning
och yrkesprov
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.

Studieresa till Paris

Den 8 – 11 november åkte närmare 30 konstinramare
på studieresa till Paris. Under vistelsen fick deltagarna
bekanta sig med både kända och okända delar av Paris.
Det gavs många tillfällen till besök på konstmuseerna
Louvren, Musée d’Orsay, Orangeriet, Palais de Tokyo m fl.
Vidare gjorde gruppen ett besök på slottet Versailles. Flera
av deltagarna passade också på att åka upp i Eiffeltornet,
besöka Sacre Coeur i Montmartre eller strosa omkring i de
pittoreska Maraiskvarteren.

Medlemmar

Vid årets slut uppgick antalet medlemmar i Inramningsgruppen till 233 företag.

Gesällbrev i konstinramaryrket

Under året arrangerades tre provtagningstillfällen med
totalt tio provtagare som alla gjorde godkända gesällprov.
Av dessa gjorde gesällprovets sex granskare provet; Mats
Ericson, Helene Lindberg, Annalena Pettersson, Birgitta
Restadh, Eva Svensson och Eva Wadenhorn. Vid gesällbrevutdelningen, i Stockholms stadshus den 7 november,
mottog Susan Key, Key Creation, det första gesällbrevet i
Konstinramaryrket då hon även förärades den stora belöningsmedaljen.

Inramningsverkstad på Glasskolan

Under hösten inleddes arbetet med att bygga upp inramningsverkstaden på Glasskolan för framtida kursverksamhet och gesällprovstagning.

Revidering av studiehäfte

Under året inleddes arbetet med att revidera studiehäftet
”Konstinramning”. Eva Wadenhorn, en av de sex granskarna, åtog sig uppdraget med revideringen.

18

Anne Sahlgren
Projektledare Inramningsgruppen
Konsten att förgylla är ett avancerat hantverk som GBFs
konstinramningsmedlemmar provade hos Tranåslist.

Ledamöter
Inramningsgruppen på Studieresa till Paris.

Arbetsgruppsmöten

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

Nyhetsbrev

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

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

KOMMUNIKATION

ARBETSGIVARGRUPPEN

Ny satsning på effektiv
kommunikation

Förhandlingar, rådgivning
och avtal

GBF tog under 2012 avgörande steg för en effektivare
kommunikation, såväl gentemot medlemsföretag som
beställare och beslutsfattare. Matilda Röjgård anställdes
som kommunikatör och kommer att medverka till att en ny
omfattande kommunikationsplan utarbetas.

Hemsidan

En fortsatt utveckling av hemsidan har pågått under
verksamhetsåret. Både vad gäller frekvensen av nya införanden och arbete för att skapa en tydligare struktur, det
senare främst för medlemssidorna där det numera ligger
ett mycket stort antal undersidor dit medlemmarna ska
kunna navigera enkelt. Besöksfrekvensen låg på ca 2 400
unika besökare i månaden.

att utvecklas, under 2012 med ett uppslag produktnyheter
för de associerade medlemsföretagen.

Nyhetsbrev mm.

Till medlemmarna skickas 7 nr nyhetsbrev samt även flera
för respektive projektgrupp. Dessutom 6 nr Arbetsgivarnytt.
Utöver detta har massmedia, kunder och beställare,
myndigheter, organisationer mm informerats genom brev,
pressreleaser, artiklar och föredrag.

Tidningen GLAS

Satsningen på att utveckla och förädla tidningen GLAS,
som utkom med 4 nummer 2012 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 godkända
då verksamhetsåret till stora delar fortsatt präglades av
ekonomisk instabilitet.
Redaktör för tidningen var Mikael Ödesjö. Ansvarig
utgivare var Per Sjöhult. För annonsförsäljningen svarade
Hélène Ulvander, MediaMix. Grafisk formgivning och
tryckproduktion svarade Jonas Johnsson på Mandarin AB
för.

Rutan

För intern medlemsinformation har Glasbranschföreningen producerat fyra tidningar - Rutan. Tidningen fortsatte
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Matilda Röjgård
Kommunikation

Mikael Ödesjö
Kommunikation

Erik Haara
Juridik

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

Information

Kollektivavtalen

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

Under våren fördes förhandlingar om nya avtal för glasbranschföreningens medlemmar gentemot Byggnads,
Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna. Avtalen blev
klara i april utan att några stridåtgärder skedde på vårt
område. GBF har även under skrivit centralt hängavtal
med Handels och diskussioner förs med IF Metall ang. en
liknande lösning.
Förberedelse inför avtalsförhandlingarna år 2013
vidtogs genom en mängd olika åtgärder. Under året
förbereddes yrkanden vilka förankrades med medlemsföretagen via mejlutskick och hemsida men även diskussion
i förhandlingsdelegation samt styrelse. Under året har GBF
suttit i arbetsgrupp med Byggnads för se över och modernisera Glasmästeriavtalet, vilket kan realiseras i samband
med avtalsförhandlingarna 2013.
Under året har även GBF deltagit i en arbetsgrupp avseende Tjänstemannaavtalet i syfte att förenkla texterna.
Arbetsgruppen har lagt fram ett förslag till förhandlingsdelegationen inför avtalsrörelsen 2013. Föreberedelse och
samverkan inför avtalsrörelsen har vidtagits.

Juridisk information ges till medlemsföretagen via Arbetsgivarnytt samt Nyhetsbrev i syfte att informera om
dagsaktuella frågor. Under året har utformningen av
Arbetsgivarnytt förändrats för att få en modernare framtoning. Information om arbetsgivarfrågor har även getts i via
tidningen Rutan genom en juridikspalt.

Utbildning

Avtalsrättslig utbildning har genomförts löpande under
året, samband med allehanda kurser samt företagsspecifika utbildningar.

Utredningar

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 företaget Wise 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.
GBF deltar även aktivt i projektet En säker arbetsplats.
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

i sammandrag för Glasbranschföreningen och Glastjänster

i sammandrag för Glasbranschföreningen och Glastjänster

Belopp i tkr.

Rörelseintäkter

Medlems- och serviceavgifter
Distriktsavgifter
Fora
Försäkringsintäkter
Återvinning bilglas
Återvinning planglas
Projektintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsekostnader

2012-01-01
2012-12-31

2011-01-01
2011-12-31

7 016
103
3 486
1
4 070
208
6 583
21 467

7 182
110
3 634
14
4 782
246
5 868
21 836

-75
-8 808

-111
-8 126

-794

-776

-3 467
-184
-8 941
-22 269

-4 095
-217
-7 994
-21 319

Rörelseresultat

-802

517

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

-14
983
5
-144
-146

-14
961
5
2 410
-319
-391

Årets resultat

-118

3 169

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

Stockholm mars 2013
Anders Berling
ordförande
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Per Sjöhult
verkställande direktör

Balansräkning 2012-12-31
Belopp i tkr

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

Varulager
Förbrukningslager

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

2012-12-31

2011-12-31

28
4 639
50
10 084
14 801

42
5 157
50
10 084
15 333

104
104

116
116

776
43
504
722
4 424
6 469

1 133

21 374

21 937

489
652
4 214
6 488

Balansräkning 2012-12-31
Belopp i tkr

Skulder och eget kapital

2012-12-31

2011-12-31

13 231
-118
13 113

12 515
-2 453
3 169
13 231

13 113

13 231

947
947

803
803

Avsättningar
Lärlingsfond
Förvaltade fonder

145
35

250
34

Summa avsättningar

180

284

Långfristiga skulder
Övriga skulder

3 756

3 756

Summa långfristiga skulder

3 756

3 756

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

1 421
255
1 702

1 713
329
337
1 484

Summa kortfristiga skulder

3 378

3 863

21 374

21 937

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 2013
Anders Berling
ordförande
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Per Sjöhult
verkställande direktör

