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Verksamhetsplan Godahus 2021-2023
Beslutad vid styrelsemöte 210122

I föreningens stadgar antagna i juni 2008 kan man läsa:

Godahus är i oktober 2020 inne på sitt tolfte verksamhetsår. Uppnådda mål är bl.a att tre
professorer, ett par doktorander och en forskargrupp har etablerats på Linnéuniversitetet
(LNU) och att antalet medlemmar har ökat tre gånger från starten till de nuvarande 47 st.
Vidare har en uppskattad fort- och utbildningsverksamhet byggts upp i samverkan med LNU,
temagrupper kring driftfrågor, solcellsteknik, digitalisering och återbruk av byggmaterial har
etablerats. Likaså en väl fungerande samverkan med LNU när det gäller handledning av
examensarbeten. På det nationella planet är GodaHus en välkänd organisation inom
Energimyndighetens och Byggföretagens nätverksprojekt LÅGAN där vi ingår i styrgruppen.
I syfte att fortsatt stärka sydostregionens konkurrenskraft, genom att skapa förutsättningar för
en marknad för hållbara och energieffektiva byggnader, och med avstamp i de synpunkter
som kom fram vid medlemsmötet den 24 november 2020 har styrelsen arbetat fram följande
förslag till verksamhetsplan för åren 2021-2023:

Med MEDLEMSNYTTA som ledord skall vi i föreningen GodaHus:
 Vidareutveckla vårt arbete att även omfatta hållbara byggnader i sydost.
Föreningen Energieffektiva och Hållbara Byggnader i sydost – Godahus
 Förbättra vårt kommunikationsarbete såväl internt som externt. Anställa
marknadskommunikatör. Tydliggör GodaHus som resurs för att nå
hållbart byggande där vi utgör en koppling mellan offentliga aktörer,
företag och akademin.
 Fortsatt bedriva regelbundna nätverksträffar för medlemmar och
fortbildnings- och utbildningsverksamhet. Med tyngdpunkt på
temagruppsaktiviteter och studiebesök.
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 Vidareutveckla, dokumentera och sprida vårt expertkunnande – goda
exempel, finansiering, förvaltning, examensarbeten mm med ökad
kvantitet och kvalitet som målsättning
 aktivt bevaka trender, delta i samverkansinitiativ och initiera lärande
projekt inom energieffektivt och hållbart byggande
Växjö 2020-01-22
Styrelsen för GodaHus

Bilagor till Verksamhetsplan 2021-2023 är dokumentation från de fyra grupparbetena den 24
november 2020:
1.
2.
3.
4.

Kommunikation
Medlemmar och samverkan
Medlemsnytta, aktiviteter och omvärldsbevakning
Ändamål med föreningen

samt en sammanfattning av den avslutande menti-omröstningen där varje person fick rösta på tre av
samtliga gruppers tolv förslag:
5. Menti resultat

Föreningen Energieffektiva Byggnader i Sydost
Adress
c/o Energikontor Sydost AB
Framtidsvägen 10 A
351 96 VÄXJÖ

Telefon
Tel: 0470 - 72 33 20

Fax
fax: 0470-72 33 73

Org. nr
556713-0116

