Till medlemmarna i
byggförening BI Södertälje
och Södertälje Byggmästareförening

Samordning av föreningsverksamheten i Södertälje och Stockholm
Som medlem i Sveriges Byggindustrier tillhör varje företag en byggförening. Ditt företag hör till BI
Södertälje som varje år utser en representant till Sveriges Byggindustriers årsstämma. All
medlemsverksamhet i övrigt såsom rådgivning, kurser och föreningsaktiviteter drivs sedan ett 20-tal
år tillbaka gemensamt för medlemmarna i Stockholm, Södertälje och Gotland från det kontor som
finns på Wennerbergsgatan i Stockholm.
Den gemensamma styrelsen för BI Södertälje och Södertälje Byggmästareförening har konstaterat att
det under senare år blivit allt svårare att rekrytera medlemsrepresentanter till styrelsen i
Södertäljeföreningen och att deltagandet vid årsmötena har blivit alltmer begränsat. Behovet av en
lokalförening har också blivit allt mindre eftersom medlemsföretagen är verksamma över ett större
geografiskt område och inte bara lokalt i Södertälje. Av dessa skäl beslutade styrelsen vid sitt möte i
september att föreslå regionstyrelsen i region öst inom Sveriges Byggindustrier en sammanläggning
av föreningarna i Södertälje och Stockholm. Vid styrelsemötet den 19 oktober beslutade
regionstyrelsen att sammanläggningen sker den 1 januari 2018.
Gällande Södertälje Byggmästareförening är avsikten att även denna läggs samman med Stockholms
Byggmästareförening. Ett samgående fordrar enligt stadgarna beslut vid två på varandra följande
föreningsmöten i Södertälje Byggmästareförening. Ett extra föreningsmöte kommer därför att äga
rum den 6 februari 2018 hos NCC i Södertälje och ordinarie årsmöte den 7 mars 2018. Kallelse till
dessa båda möten kommer att gå ut stadgeenligt till medlemsföretagen.
Dessa ändringar i föreningsstrukturen kommer inte att innebära några förändringar i den service som
medlemsföretagen får från kontoret på Wennerbergsgatan. De uppskattade informations-träffarna
kommer även fortsättningsvis att arrangeras i Södertälje. De årsmöten och föreningsmöten som
arrangeras i Stockholm kommer från och med 2018 även att omfatta företagen i Södertälje.
Södertälje den 17 november 2017
Styrelsen i Södertälje BF/BI Södertälje
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