
 

 

SBR utvecklar medlemsnyttan  

Helgen den 19-20 maj har SBR sin 66:e förbundsstämma. Detta år står Norrköpingsavdelning som 

värd och stämman hålls på Grand Hotell i Norrköping. 

I början av 2015 fastställde SBRs styrelse strategiplan 2018 vilken omfattar fyra prioriterade 

verksamhetsområden: kommunikation och marknad, utbildning, medlemsutveckling samt 

expertgrupper. SBR erbjuder idag mycket som är bra för sina medlemmar och det ska vi behålla men 

det finns också en rad nya områden att utveckla så att vi kan erbjuda mer och öka medlemsnyttan 

ytterligare. Några projekt är redan i hamn, andra är startade. Här följer en kort summering av vad 

som hänt, vad som är på gång och vad vi på SBR arbetar med på längre sikt. 

Kommunikation och marknad  

Under förra året fortsatte arbete med att förbättra SBRs interna kommunikation bland annat genom 

att erbjuda lokalavdelningarna att lägga sina aktiviteter bokningsbara genom vårt centrala 

verksamhetssystem.  

SBR kommer under 2017 att genomföra fler satsningar på att våra medlemmar och organisation ska 

synas mer externt. Arbetet med sökordsoptimering samt synlighet på olika hemsidor genom olika 

partners fortsätter och har gett bra utdelning i utvärderingar. Vi arbetar även med en ny broschyr 

med syftet att visa upp SBR. I ett samarbete med Vi i villa kommer vi att erbjuda seminarium för 

mässdeltagare längre fram i år. Vidare har vi inlett ett samarbete med en annan medieaktör vilket jag 

uppfattar kommer öka SBRs synlighet betydligt i höst. 

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa fler medlemsförmåner. Som exempel ger samarbetet med 

Avtal24 som erbjuder avtal online och juridisk hjälp för dig som plusmedlem företagspaket Bas 

kostnadsfritt. På försäkringssidan arbetar vi tillsammans med vår försäkringsförmedlare Philipsson 

och Partner att kontinuerligt se över våra nya försäkringslösningar samt skapa ett större utbud för 

SBRs medlemmar. Förbättringar i villkor och premier har gjorts gällande både Kontors- och 

konsultansvar samt Ansvar för överlåtelsebesiktning. Under året kommer vi att lansera två nya 

försäkringslösningar gällande bil och pension. 

Utbildning 

SBR har under 2016 fortsatt att bredda sitt kursutbud i egen regi. Detta har resulterat i nya kurser 

såsom KA:s roll, LOU nyheter samt Genomförande av byggprojekt enligt PBL. Antalet 

företagsanpassade kurser har även ökar markant.  

SBR kommer att fortsätta bredda sitt kursutbud i egen regi och utveckla befintligt under 2017. 

Kursdeltagarnas utvärdering under 2016 visade i snitt på 84 % nöjda eller mycket nöjda deltagare 

vilket är en bra och glädjande siffra som vi hoppas kunna slå under 2017. 

Under våren lanserades SBR Karriär som bland annat erbjuder möjligheten till mentorskap, 

platsannonsering och talangprogram. Talangprogrammet är ett årsprogram med start i höst som 

syftar till att spetsa din kompetens inom bygg- och fastighetsbranschen samt skapa ett 

kunskapsutbyte och ett utökat nätverk.  

 



 
 

 

Medlemsutveckling 

Medlemsantalet har under 2016 ökat något men SBR vill bli fler. Detta genom att kunna erbjuda en 

bättre verksamhet och ett ännu större nätverk för våra medlemmar och anslutna. 

SBR stödjer lokalavdelningarna med aktivitetsbidrag för t ex möten, föredrag, medlemsrekrytering 

och kommer även aktivt att hjälpa till med att starta upp eller stödja befintliga avdelningar. SBR har 

även beslutat att genomföra en satsning på arvodering av medlem för att ytterligare stödja 

lokalavdelningarnas viktiga arbete med att skapa lokala aktiviteter. 

En medlemsvärvningskampanj har påbörjats under 2017 i samarbete med lokalavdelningarna samt 

Foyen advokatfirma och Protan AB. Konceptet är att bjuda in potentiella SBR medlemmar till en lokal 

träff med föredrag och möjligheten till nätverkande. I skrivande stund har träffar anordnats i Malmö, 

Sundsvall och Skövde och närmast sker träffar i Göteborg och Stockholm.  

SBR har en rabattmodell baserat på antalet plusmedlemmar för större företag som vill att deras 

anställda ska bli medlemmar och utbilda sig genom SBR. Ett avtal finns med ÅF och SBR och vi 

kommer att arbeta för att skapa fler likande samarbetsavtal som är en vinna-vinna situation. 

Expertgrupper 

SBRs expertgrupper erbjuder spetskompetens, nätverk och fortbildning inom respektive 

byggämnesområde.  

Antalet gruppmedlemmar i Entreprenadbesiktningsgruppen och KA-gruppen har fortsatt stadigt ökat 

under 2016. Entreprenad- och Överlåtelsebesiktningsgruppen arbetar nu främst med att ta fram 

digitaliserade mallar. KA gruppstyrelsen arbetar tillsammans med jurister att ta fram ett underlag för 

ett gemensamt arbets- och synsätt som SBR ansluten Kontrollansvarig kan dra nytta av. 

Arbetsgruppen för projektledning har kommit igång ordentligt och tittar på kravspecifikationer och 

utbildningspaket för gruppmedlemskap i den blivande Projektledningsgruppen. 

/Björn Edebrand 

 

  

   


