
Förbundskongress 2015 
19/11, Kongressens 
öppnande 
Förbundssekreterare Magnus 
Gunnarsson hälsade  145 
kongressdeltagare från 54 
medlemsföretag, gäster från 
branschen och norska 
solskyddsförbundet varmt välkomna 
till Malmö Arena Hotel och två  dagar 
med ett välfyllt kongressprogram. 



Förbundskongress 2015 
19/11, Förbunds- & 
bolagsstämma 
 Årets förbundsstämma och 
bolagsstämma genomfördes enligt 
stadgarna och styrelsen för 
verksamhetsåret 2015-2016 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 
Sara Gustafsson, Perstorps Persienn 
Jonas Malmquist, Miljöma  
Thomas Kock, Hunter Douglas 
Scandinavia 
Suppleanter:  
Sandra Rosén, Sandatex 
Anders Åkerman, Björneröd Solskydd 



Förbundskongress 2015 
19/11, Percy Nilsson 
Kongressprogrammet startade med 
en entreprenör som har en lokal 
förankring men som också är en 
rikskändis. Percy Nilsson berättade 
om resan för området Hyllie, från att 
ha varit en dröm och en leråker i 
början av nittiotalet tills idag då 
tusentals människor  vallfärdar dit för 
olika arrangemang i Malmö Arena. 



Förbundskongress 2015 
19/11, Solskyddsförbundet 
informerar 
Efter Percy Nilsson  gavs en djupare 
information om Svenska 
Solskyddsförbundets  pågående och 
kommande aktiviteter,  vilka 
fokusområden som finns, hur  arbetet 
inom förbundet organiseras och de 
olika medlemsnyttorna som finns. 
Cecilia Eriksson, Söderberg & 
Partners, och Johan Berg, Berkley 
Insurance, presenterade det nya 
gruppavtalet för företagsförsäkring . 
Göran Kjellberg, Enrico Rigo och 
Fredrik Augustsson från Wasa Kredit 
informerade om billeasing och leasing 
av solskydd. 



Förbundskongress 2015 
19/11, Thomas Ek 
Efter lunch  höll Thomas Ek  (OBH 
Nordicas grundare) ett mycket 
engagerat och uppskattat föredrag om 
hur han tillsammans med sin bror  
Peter byggde ett av Sveriges starkaste 
varumärken  genom innovation, 
design, mod, snabbhet och kraftfull 
marknadsföring.  



Förbundskongress 2015 
19/11, Solskyddspriset 
Innan minimässa och mingel drog 
igång presenterade 
Solskyddsförbundets jury, Jonas 
Malmquist och Mattias Klasson, årets 
vinnare av Solskyddspriset. I år hade 
juryn ett tufft jobb då hela 24 
tävlingsbidrag inkommit. Man enades 
dock om en värdig vinnare: bidraget 
”Chalmers Johanneberg Södra” 
inlämnat av Thoréns Markis & 
Persienn, Göteborg. Peo Thorén och 
Anders Berkander  tog emot priset 
och hyllades av  övriga 
kongressdeltagare. 



Förbundskongress 2015 
19/11, Minimässa & 
Mingel 
Efter dagsprogrammet genomfördes 
årets minimässa och mingel under 
trevliga former och god stämning. 
Tack till alla utställare som bidrog till 
ett lyckat mingel: 
Elero 
Hasta/Descotex 
Hunter Douglas Scandinavia 
Luxaflex Scandinavia 
Maksan Blind Systems 
Markismotor Norden/Becker Motor 
Primetex/Primatio 
Sandatex 
Somfy Nordic 
 
Söderberg & Partners 
Unitech Machines 
Wasa Kredit 
 
 



Förbundskongress 2015 
19/11, Förbundsmiddag 
På Percys Restaurang & Bar avnjöts 
den traditionella förbundsmiddagen 
under trevliga former.  Därefter var 
det mingel och barhäng på 16:e 
våningen i SKAJ bar för de som orkade 
hänga i ytterligare. 



Förbundskongress 2015 
20/11, SSF ESBO 
Sara Gustafsson, Malin Homer, Tomas 
Andersson och Mattias Klasson som 
bildar kärntruppen för utveckling  av  -
och utbildning i SSF ESBO startade dag 
2 med att ge kongressdeltagarna en 
bra inblick i programmets funktioner 
och  vilka säljargument som  det 
genererar. 



Förbundskongress 2015 
20/11, Charlie Söderberg 
Charlie Söderberg, rikedomscoach, 
och känd från bla tv-programmet 
Lyxfällan fortsatte dagen med en 
engagerad och lärorik föreläsning med 
betoning på ekonomi. Noterbart  och 
lite skönt är att Charlie inte visade en 
enda power point slide under sin 
nästa två timmar långa föreläsning. 



Förbundskongress 2015 
20/11, Solelprojekt ELSA 
Årets kongress avslutades av Peter 
Kovacs från SP som är projektledare 
för projektet ELSA eller 
”Solavskärmningar i ett 
helhetsperspektiv: från 
energieffektivitet till 
energiproduktion och från produkt till 
arkitektur”. Peter gav en intressant 
inblick om solceller generellt  samt 
bakgrund, syfte och mål med det 
nyligen uppstartade projektet ELSA 
där Svenska Solskyddsförbundet är en 
av projektmedlemmarna.  
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