
 
 

Summering 2019 och pågående projekt 

Corona viruset påverkar hela samhället och så även SBRs verksamhet. Vi har ställt om vårens 
kursverksamhet och våra symposier till digitala kurser sedan mitten av mars. Vi erbjuder även våra 
lokalavdelningar möjligheten och hjälp att mötas och ha träffar digitalt genom SBRs 
videokonferenssystem. 

Den 15 maj har SBR sin 69:e förbundsstämma. Denna gång helt digitalt. Konsultdagarna, bankett och 
övriga aktiviteter kring stämman får ligga på is tills nästa år. Vi får trösta oss med att kansliet redan 
har arbetat fram en mycket bra grund för nästa års Konsultdagar och stämma då SBR även fyller 70 
år. Detta kommer att firas! 

Summering 2019 

Under 2019 har kursverksamhet och andra verksamhetsområden fortsatt pekat uppåt. Över 1 000 
personer utbildade sig genom SBRs kursverksamhet. Expertgrupperna och det totala medlemsantalet 
fortsatte att öka. Ännu fler har valt SBRs försäkringslösningar.  Varumärkesundersökningar visar att 
kännedomen om SBR har ökat varje år och så även detta år. Centralt planerade byggprojekt-
ledningsträffar runt om i landet har totalt lockat mer än 450 deltagare. Ett annat glädjeämne är att 
SBRs bidrag till lokalavdelningar för aktiviteter ökat rejält och att lokala aktiviteter ökat kraftigt runt 
om i landet.  

Under början av året valde Stefan Fogelström och Lena Pettersson nya utmaningar. Camilla Werme 
tog över delar av Stefans roll på konsultbasis och ny medlemsansvarig f rom september är Anna 
Nyqvist. Rollen som medlemsansvarig är tänkt som en mer aktiv roll än tidigare både internt och 
externt vilket redan visat positiva resultat. 

2019 medförde ett överskott vilket förklaras med både ökade intäkter och som en följd av de lägre 
personalkostnaderna under året. SBRs eget kapital har byggts på under de senaste åren vilket känns 
tryggt för SBR vid kriser som Covid-19 och lågkonjunkturer.  

Jag vill framför allt tacka Linn Bessner och Alex Cohen för ett fantastiskt arbete under året som gjort 
att vi kunnat uppnå nästan alla verksamhetsmål och projekt trots underbemanning. 

Pågående projekt 

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 
pågående projekt presenteras mer utförligt nedan. 

Utökat Skydd 

Syftet med Utökat Skydd är att främja medlemmarna i Överlåtelsebesiktningsgruppen på marknaden 
genom att erbjuda en produkt med hög kvalité till ett lågt pris för säljare och köpare.  

”Utökat Skydd” är en sammanslagning av en överlåtelsebesiktning där det ingår en vanlig 
överlåtelsebesiktning och möjlighet att göra tillval som exempelvis fuktmätning mm samt en dolda 
fel försäkring, utöver det har SBR tagit fram en unik betalningsrutin till den som köper produkten. 

 



 
 

SBR marknadsför produkten genom annonsering i  t ex Hemnet och andra kanaler och genom 
information till mäklare. Är du överlåtelsebesiktningsman och vill veta mer eller erbjuda produkten 
på marknaden ta kontakt med Linn Bessner på kansliet. 

Digitalisering 

Vi fortsätter arbetet med att digitalisera SBRs verksamhet med syftet att med digital teknik förbättra 
och effektivisera och hitta nya lösningar och modeller med ny teknik som främjar medlemmarna. 

Projektet kommer att löpa under en lång tid och vi kommer att skynda långsamt med att prioritera 
för att säkerställa att vi lägger fokus på SBR medlemmen och användaren. 

Ett pågående arbete är att integrera lokalavdelningarna med SBRs centrala system vilket innebär ett 
paket med hemsida, medlemsregister och bokningssystem på en webbplats för avdelningen som 
även synkar med det centrala systemet. Beräknas vara klart under Q2.  Även SBRs centrala sida 
kommer få ett ansiktslyft under året. 

Starleaf videokonferenssystem köptes in under hösten 2019. Detta system kombinerar 
lättillgänglighet (går att ansluta med webbläsare), hög kvalité även med högt antal deltagande och 
inspelningsmöjligheter för webinarium och kurser.  

Nästa steg är att skapa onlinekurser. 

Konsultdagarna 2021 

Det blev lite snöpligt att ha ett fullspäckat program med högaktuella talare och högintressanta 
ämnen, stort intresse bland både deltagare och utställare och sedan bli tvungna att ställa in 
Konsultdagarna 2020. Men vi ser nu istället fram emot 2021 års upplaga i maj och SBRs 70 års 
jubileum! 

Du kan redan nu intresseanmäla dig på konsultdagarna.se vilket även medför 25% rabatt om du 
senare bokar dig. Detta event vill du inte missa! 

/Björn Edebrand 

 

 

 

  


