Förbundskongress 2014
20/11, Kongressens
öppnande
På Gothia Towers i Göteborg hälsade
förbundssekreterare Magnus
Gunnarsson 135 personer varmt
välkomna till två dagar fyllda av nytta,
nöje – och magi. Glädjande nog så
tangerades förra årets rekord i
deltagande både när det gäller
personer och antal medlemsföretag.
På plats fanns representanter från 55
medlemsföretag (av 90) samt inbjudna
gäster från branschen och
Solskjermingsforbundet (Norge)

Förbundskongress 2014
20/11, Förbunds- &
bolagsstämma
Årets förbundsstämma och
bolagsstämma genomfördes enligt
stadgarna och styrelsen för
verksamhetsåret 2014-2015 valdes enligt
följande:
Ordförande:
Rickard Harrysson, AH:s Group
Vice Ordförande & ordinarie ledamot:
Susanne Pernefors, Luxaflex Scandinavia
Ordinarie ledamöter:
Mattias Klasson, Vestamatic Scandinavia
Mats Carlsheimer, Rullux Markis &
Persienn
Sara Gustafsson, Perstorps Persienn
Jonas Malmquist, Miljöma
Thomas Kock, Hunter Douglas
Scandinavia
Suppleanter:
Nina Vänn, Sidsjö Persienn & Markis
Robie Eneroth, Eneroths Markiser

Förbundskongress 2014
20/11, ”Full fart men
vart?”
Jörgen Oom tog scenen i besittning
efter lunchen och under två timmar
trollband Jörgen åhörarna med sin
föreläsning kring bland annat om hur
man kan skapa entusiasm i
förändringsarbetet, arbetsglädje och
stolthet i sitt arbete. Jörgens
föreläsning blev precis som vid
förbundskongressen 2012 en mycket
uppskattad del av programmet.

Förbundskongress 2014
20/11, Förbundet
informerar
Branschtrender
Joachim Blomgren, avgående
styrelseledamot, delgav åhörarna sina
slutsatser och tankar kring hur
omsättningsutvecklingen varit de sista
åren från att ha varit oförändrad 20082010, med en nedgång 2011-2012 och
en ökning under 2013 som planar ut
under 2014. Joachim konstaterade
också att produktgrupperna
terassmarkiser, fönstermarkiser samt
importerade markiser för konsument
minskat. Under motsvarande tid har
produktgrupperna screens, zipscreens, invändigt solskydd och
importerade solskydd för projekt ökat.
För framtiden framhöll Joachim att
branschen måste bli bättre på att ta
hand om kunden, vara tillgängliga och
vara noggranna med sin tid, dvs
värdesätta, fakturera och inte bjuda på
sin tid.

Förbundskongress 2014
20/11, Förbundet
informerar
Solskyddsdagen
Förbundssekreterare Magnus
Gunnarsson repeterade bakgrund och
mål med aktiviteten Solskyddsdagen.
Magnus berättade att styrelsen
beslutat att Solskyddsdagen kommer
att arrangeras våren 2015, datum
bestäms på nästkommande
styrelsemöte. Om det blir någon mer
Solskyddsdag och då i vilken form
kommer styrelsen att ta ställning till
efter vårens aktivitet. Antalet
deltagare visar på en negativ
utveckling och Magnus efterfrågade
input och kommentarer från
medlemsföretagen som hjälp till
kommande beslut.

VISION
Öka omvärldens medvetande och kunskap om vad vår bransch kan
erbjuda när det gäller:
•
Behagligare inomhusmiljö – oavsett årstid och tidpunkt på
dygnet
•
Produkter för varje smak och varje behov
•
Hantera värme och kyla optimalt – spara energi, spara pengar
•
Trygghet, Kvalitet, Kunnande

MÅL
•
•
•
•

Gemensam, samtidig aktivitet – återkommande
Vår- och höstsäsong
Lokal (gärna gemensam) marknadsföring med stöd från
Solskyddsförbundet
Fler affärer och kunder till medlemsföretagen

FRAMTID
•
•
•
•
•
•
•
•

Våren 2015 – därefter???
Deltagande:
-Våren 2013: 36 företag
-Hösten 2013: 22 företag
-Våren 2014: 29 företag
-Hösten 2014: 14 företag
Översyn av konceptet?
Input/idéer från medlemmarna behövs

Förbundskongress 2014
20/11, Förbundet
informerar
solskydd.eu & Solskyddsaktuellt
Förbundets samarbetspartner gällande
marknadskommunikation Anders
Englund från Beyond Communication
berättade kort om solskydd.eu som är
en ny hemsida som riktar in sig mot
konsumenter och vars syfte är att driva
trafik och affärer till
medlemsföretagen i återförsäljarledet.
Solskydd.eu ligger upp e och just nu
håller sidan på att sökoptimeras och
göras användarvänlig så att den
hamnar högt upp på Googles
träfflistor. Anders berättade också att
arbetet är påbörjat med nästa
nummer av Solskyddsaktuellt som
räknas komma ut under våren 2015.
Tidningens layout kommer att fräschas
upp och bli mer modern.

Förbundskongress 2014
20/11, Förbundet
informerar
Utbildning
Förbundssekreteraren informerade om
förbundets två diplomeringar.
Diplomerad Solskyddstekniker:
-26 deltagare på årets kurs
- nästa kurs blir inte som brukligt i
januari 2015 utan den skjuts fram till
hösten/vintern 2015/2016 pga att
projektet med energiberäknings verktyget SSF ESBO tar resurser och att
målet är att kunna erbjuda
utbildningar i verktyget under våren
2015.
Diplomerad Installatör:
-130 deltagare under förra vinterns
kurser plus nästan 80 deltagare från
Norska förbundet.
- kursdokumentation håller på att
kompletteras inför nästa
utbildningsturné som äger rum i
början av 2015.

Förbundskongress 2014
20/11, Förbundet
informerar
Garanti och service i projekt
Efter förfrågan från medlemsföretag
och diskussion i styrelsen så kunde
Mattias Klasson, styrelseledamot,
presentera att Solskyddsförbundet
ämnar att bilda en arbetsgrupp med
målet att ta fram ett branschanpassat
garanti- och serviceavtal för projekt.
Mattias bjöd in medlemsföretagen att
delta i detta arbete och att anmäla sitt
intresse till honom eller
förbundssekreteraren.

Förbundskongress 2014
20/11, Förbundet
informerar
Barnsäkerhet
Förbundssekreteraren gav en kort
statusuppdatering gällande
barnsäkerhet:
-Konsumentbroschyr och
installationsguider är utskickade och
är ett stöd för medlemmarna, kan
beställas från kansliet.
Konsumentbroschyren finns också att
laddas ned från Konsumentverkets
hemsida.
- Standarden EN13120 kommer inom
kort på svenska, november? Försenad
pga interna problem på SIS.
- 2 olyckstillbud i Sverige under hösten.
(ett dödsfall i Belfast, Nordirland
dagen innan kongressen)
- Förbundet uppmanar medlemmar
och bransch att följa direktiven och
står till tjänst vid frågeställningar kring
standarden.
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20/11, Förbundet
informerar
Medlemsenkät
Förbundssekreteraren berättade att
det inom kort kommer att skickas ut en
enkät till alla medlemsföretag med 910 frågor kring hur man ser på sitt
medlemskap och vad man förväntar
sig av Svenska Solskyddsförbundet.
Den input förbundet får från denna
enkät ligger naturligtvis till stor del
som grund för styrelsens arbete
kommande verksamhetsår.
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20/11, Förbundet
informerar
Solskyddspriset
Som sista punkt på torsdagens
dagsprogram korades årets vinnare av
Solskyddspriset. Från sju inskickade
bidrag hade juryn till slut enats om att
utse bidraget/projektet ”Tele2 Arena,
Stockholm” som årets vinnare.
Bidraget kom från Haga Solskydd och
dess VD Lenny Tunedal tog emot
utmärkelsen och folkets hyllningar.
Juryns motivering: "Årets solskyddspris
tilldelas ett företag som har levererat
495,25 meter brett och totalt ca
1237,5 kvm Insynsutsiktskydd/fördunkling/mörkläggning
i en och samma produkt till Tele2
Arena. Vår motivering lyder därför: En
smart, användarvänlig och funktionell
lösning som har integrerats in i dess
miljö i samarbete med brukare,
arkitekt och leverantör.”

Förbundskongress 2014
20/11, Mingel, middag &
magi
Torsdagen avslutades med mingel,
middag och Joe Laberos show
”Inferno” där representanter från
solskyddsbranschen ofrivilligt fick vara
med och piska upp stämningen samt
hålla publiken uppdaterad om vart
bensinen kom ifrån – Qatar 
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21/11, ES-SO informerar
Anders Hall, styrelseledamot och ansvarig för
Marketing Committe i det europeiska
solskyddsförbundet informerade om några av
alla de aktiviteter som är på ES-SO:s agenda:
-Forskningsstudierna ”Dynamic shading
solutions for comfort and energy efficiency
in high performance buildings” och ESTIA
-ES-SO:s nya utbildningsprogram som riktar
sig till industrin och föreskrivande led –
kanske nästa version av Diplomerad
Solskyddstekniker?
-Knyter band globalt med solskyddsindustrin
- Utbyte med Green Building Council både
internationellt och nationellt
-Seminarie/workshop den 26 februari på R:T
mässan i Stuttgart
Anders blev därefter avtackad för sina
insatser genom åren som energisamordnare i
Solskyddsförbundet. Anders kommer nu att
släppa sitt engagemang i det svenska
förbundet och koncentrera sig på ES-SO pga
av sin nya roll i Somfy International. Vi
kommer dock att fortsatt ha kontakt och
utbyte med Anders i framtiden.

Förbundskongress 2014
21/11, IDA ESBO
Deltagare ur arbetsgruppen gjorde en
presentation kring projektet för
utvecklingen av solskyddsmodulen i
energiberäkningsverktyget IDA ESBO,
åhörarna fick även en demo av
programmet. Just nu testas programmet
för buggar, handbok håller på att skrivas
och vävleverantörer kontaktas för input
till vävdatabasen i programmet.
Programmet beräknas vara klart under
2015, kanske till våren. Utbildningar
kommer att arrangeras. Arbetsgruppen
består idag av:
Sara Gustafsson, Perstorps Persienn
Mattias Klasson, Vestamatic
Markus Björkman, Ludvig Svensson
Max Tillberg, Bengt Dahlgrens
Anders Hall, Somfy International
Ola Madsén, Sandatex
Arbetsgruppen välkomnade också fler att
delta i testning och utvärdering av
programmet.
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21/11, Varumärkesbyggande
& sökoptimering på internet
Ulf Odencrants, Johan Byrmo och
Marcus Rylner från vår
avtalsleverantör Effektid höll en ”kurs i
marknadsföring på internet” där
åhörarna fick till sig viktig
grundläggande information om
konsten att synas på nätet.

Förbundskongress 2014
21/11, Konsumentförsäljning
– tips & råd
Anette Skogsäter ,
konsumentvägledare från Konsument
Göteborg avslutade kongressen med
ett lärorikt och uppskattat
framträdande där publiken fick en
inblick i vad man bör tänka på vid
försäljning till konsument. Anette
föredrog även några fall från
solskyddsbranschen som varit uppe i
ARN och hur man resonerat kring de
rekommendationer man givit i de olika
fallen.

