Förbundskongress 2017
23/24 november
Årets kongress på The Steam Hotel i
Västerås samlade 145 personer från
58 medlemsföretag. Under två dagar
fick kongressdeltagarna ta del av
intressanta och fängslande
föreläsningar, vad förbundet har på
gång och en högklassig julshow
signerad Jessica Andersson och
Magnus Carlsson. Dessutom gjorde
kongressens hedersgäst Lennart
Thern, förbundssekreterare 1993‐
1999, en storartad insats med sina
bransch‐ och förbundsanekdoter från
när det begav sig.
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Förbunds‐ & bolagsstämma
Årets förbundsstämma och
bolagsstämma genomfördes enligt
stadgarna och styrelsen för
verksamhetsåret 2017‐2018 valdes
enligt följande:
Ordförande:
Robie Eneroth, Eneroths Markiser
Vice Ordförande & ordinarie ledamot:
Susanne Pernefors, Luxaflex
Scandinavia
Ordinarie ledamöter:
Mattias Klasson, Vestamatic
Scandinavia
Claes Strandberg, KD Solskydd
Sandra Rosén, Sandatex
Jonas Malmquist, Miljöma
Thomas Kock, Hunter Douglas
Scandinavia
Suppleanter:
Frida Johansson, Dickson‐Constant
Anders Åkerman, Björneröd Solskydd
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Anders Hall, European Solar
Shading Organization
Anders Hall var först ut bland
föreläsarna på årets kongress. Anders
delgav åhörarna sina tankar kring
utmaningar och möjligheter för
solskyddsbranschen. Vi fick också en
inblick i vad ES‐SO har på gång
gällande marknadsföring, utbildning,
ESBO, teknisk handbok och det
seminarium man arrangerar på R+T.
Anders avslutade med en uppdatering
kring elektrokroma glas som nu börjar
marknadsföras i en allt större
utsträckning. Här behöver vi lära oss
mer om dess fördelar och brister för
att kunna bemöta påståenden att
elektrokroma glas ersätter utvändigt
solskydd.
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Föreläsarna
Årets föreläsare:
Angela Ahola, med en fantastisk
energi lyckades Angela till slut ro det i
hamn – trots teknikstrul.
Sebastian Esséen Larsson, ABAX:
Sebastian fick bara en kvart på sig att
sälja in det nya avtalet. Som den
fullfjädrade säljare Sebastian är så var
det inga problem.
Pär Johansson, Glada Hudikteatern, är
troligtvis hittills den bästa föreläsaren
SSF haft genom åren. Åhörarna drevs
mellan gråt och skratt – ett otroligt
starkt och engagerande framträdande
man aldrig glömmer!
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Solskyddspriset
Vinnarna av året Solskyddpris i
klasserna ”Kommersiell fastighet” och
”Privat fastighet” korades och
följande medlemmar fick motta
folkets jubel:
Kommersiell fastighet: Rullux Markis
& Persienn för vinnande bidrag
”Grand Hotel, Lund”, representerat av
Mats Carlsheimer.
Privat fastighet: Persiennkompaniet
för vinnande bidrag ”Leija, takterrass
Stockholm City” representerat av
Fredrik Bihl och Jerry Sandelin.
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Solskyddsförbundet
informerar
Förbundssekreteraren redogjorde för
vad förbundet har på gång:
‐ Diplomerad Installatör: ny kurs
Nivå 2 samt datum och orter för
kommande kurser i början av
2018
‐ Säljkurs för Solskyddare: ny chans
i Göteborg 23 januari för de som
inte fick plats på den fullbokade
kursen i Västerås
‐ Mallar för serviceavtal: ny
uppdaterad mall för näringsidkare
samt en helt ny mall för
konsument. Dessutom är
tillhörande checklistor
uppdaterade
‐ Talmeter special: Hultafors har
producerat 400st talmeter med en
skala för SSF. Finns nu att beställa
från förbundssekreteraren
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Mingel & Julshow
Torsdagen avslutades med julbord, mingel och en
fantastisk show av Jessica Andersson och Magnus
Carlsson.
Fler bilder från kongress, mingel och show finns på
Svenska Solskyddsförbundets facebook‐grupp.

