
 
 

SBR utvecklar medlemsnyttan  

Helgen den 20-21 maj har SBR sin förbundsstämma på nybyggda Scandic Continental i Stockholm. 
120 har anmält sig till stämmans olika aktiviteter och 18 lokalavdelningar är representerade på själva 
stämman, vilket är högre än senare år och en glädjande siffra som pekar åt rätt håll.  

I början av förra året 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 SBRs kansli arbetar med på längre sikt. 

Kommunikation och marknad  

Under förra året gjorde SBR en satsning på att öka den interna kommunikationen med nytt 
verksamhetssystem, nyhetsbrev, hemsidor, sociala medier och medlemsnöjdhetsindex genom en 
standardiserad enkät för SBRs centrala aktiviteter.  

Det nya verksamhetssystemet ger möjlighet till en bättre marknadsföring av medlemmarna, intranät, 
aktuellt register och enkel bokning. Vi kan nu även erbjuda att lägga in lokalavdelningarnas 
aktiviteter som bokningsbara genom systemet för att underlätta deras arbete. Verksamhetssystemet 
kommer regelbundet uppdateras och utvecklas med medlemmarnas feedback som grund. Har du 
som medlem ännu inte aktiverat ditt medlemskonto ta kontakt med SBRs kansli så hjälper vi dig. 

Denna satsning på att förbättra kommunikationen har även visat sig i det ekonomiska resultatet och 
ger SBR möjligheten att titta på satsningar gällande extern kommunikation och nya affärsområden. 

Vi arbetar kontinuerligt med att skapa fler medlemsförmåner. Som exempel ger samarbetet med 
Lessmore dig som medlem en mängd rabatter för att underlätta din vardag som företagare. Under 
hösten kommer vi bland annat erbjuda webbshop för arbetskläder kopplat till yrkesrollen som 
ingenjör. Vidare har samarbete startas med ingenjörsjobb.se. På försäkringssidan arbetar vi 
tillsammans med vår nya försäkringsförmedlare Philipsson och Partner att kontinuerligt se över våra 
nya försäkringslösningar samt skapa ett större utbud för SBRs medlemmar. 

Utbildning 

SBR har under 2015 målet att bredda sitt kursutbud i egen regi. Detta har resulterat i nya kurser från 
grund till avancerad entreprenadjuridik, kontrollansvarig enligt PBL samt ABK 09. SBR erbjuder även 
företagsinternutbildning där kurserna skräddarsys och anpassas efter företagets behov.  

SBR kommer att fortsätta bredda sitt kursutbud i egen regi och utveckla befintliga under 2016. 
Kursdeltagarnas utvärdering under 2015 visade i snitt på 83 % nöjda och mycket nöjda deltagare 
vilket är en bra och glädjande siffra men som vi hoppas kunna slå under 2016. 

Medlemsutveckling 

SBR vill bli fler. Detta för att kunna erbjuda en bättre verksamhet och ett ännu större nätverk för våra 
medlemmar och anslutna. 



 
 

Mycket av SBRs nätverkande sker genom lokalavdelningarna.  Lokalavdelningarnas verksamhet 
bygger på ideella insatser där det alltid kommer att finnas ett behov av medlemmarnas eget 
engagemang, intresse och stöd. 

SBR centralt stödjer lokalavdelningarna med aktivitetsbidrag för t ex möten, föredrag eller 
medlemsrekrytering men kommer även aktivt att hjälpa till med att starta upp eller stödja befintliga 
lokalavdelningar där behovet finns.  

Resultatet av detta arbete under 2015 är att Vämland, Västerås och Örebro har startat upp sina 
lokalavdelningar igen vilket är mycket glädjande.  Detta arbete fortsätter under 2016 där Eskilstuna 
står på tur att genomföra sitt årsmöte den 25 maj.  

SBR förbundsstyrelse har även beslutat att höja aktivitetsbidraget för medlemmar för att ytterligare 
stödja lokalavdelningarnas viktiga arbete. 

SBR har tagit fram en rabattmodell baserat på antalet plusmedlemmar för större företag som vill att 
deras anställda ska bli medlemmar och utbilda sig genom SBR. Ett avtal har i mars tecknats med ÅF 
och SBR kommer arbeta för att skapa fler likande samarbetsavtal som vi uppfattar är en vinna-vinna 
situation. 

Expertgrupper 

SBRs expertgrupper erbjuder spetskompetens, nätverk och fortbildning inom respektive 
byggämnesområde. Kansliet har under 2015 utökat resurserna för att bistå grupperna i deras arbete 
att utveckla marknad, symposier och expertrådgivning.  

Antalet gruppmedlemmar i Entreprenadbesiktningsgruppen och KA-gruppen har stadigt ökat. För att 
även få Överlåtelsebesiktningsgruppen att öka antalet medlemmar arbetar SBR och gruppstyrelsen 
med nya ordföranden Jan Ullberg i spetsen med en rad utvecklingsidéer.  

En enkät skickades ut i april i år till alla Bas- och Plusmedlemmar gällande att starta en ny 
expertgrupp inom byggadministration.  Vi fick in 437 svar på den korta svarstiden vilket är en 
svarsfrekvens på 20% . En sammanfattning av resultatet kommer presenteras på förbundsstämman 
och sedan delges samtliga medlemmar. Att nämnas redan nu är att på frågan vilken gruppering SBR 
ska starta svarade 48 % projektledning. 
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