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Styrelsens förslag
Byggchefernas stämma 2021

FORTSÄTTA MED AMBASSADÖRSPROGRAMMET 
Förslag 6:

Byggcheferna har en unik möjlighet att fånga nya medlemmar redan när de sitter i skolbänken. I andra 
branscher kommer man inte ut i en chefsroll direkt från skolan och det finns inte utbildningsprogram 
för blivande chefer som det gör hos oss. Därför har vi i Byggcheferna sedan länge arbetat nära 
landets högskolor, universitet och yrkeshögskolor där man utbildar människor för en chefsroll i vår 
bransch. Vi kallar det Ambassadörsprogrammet.  

Ambassadörsprogrammets mål är att få in fler medlemmar till Byggcheferna. Ett långsiktigt mål är att 
nå ut till 15 högskolor varje år och få in 500–600 nya medlemmar. Genom vårt ambassadörsprogram 
föreläser vi för studenter i hela Sverige. Vi besöker i första hand högskolor, universitet och yrkeshög
skolor för att berätta om rollen som byggchef, för att studenterna ska få möta framtida kolleger och för 
att få nya tankar om hur branschen kan utvecklas. Det finns sex olika föreläsningspaket för skolorna 
att välja mellan.

Under perioden 2017 – 2020 höll Byggcheferna totalt 56 föreläsningar och nådde uppskattningsvis 
fler än 2 500 studenter. Det är inte många av landets högskolor med relevanta program som Bygg
cheferna inte når ut till numera.

Tyvärr räcker det inte att bara föreläsa och nå ut till studenterna. För att lyckas omvandla studenterna 
till betalande medlemmar när de kommit ut i arbetslivet krävs ett nära samarbete med Ledarna som  
är de som tecknar medlemskapen. Här finns behov av att effektivisera processen och förbättra sam
arbetet vilket ledde till att Byggcheferna skrev en motion till Ledarnas kongress 2020.

Den avgående styrelsen menar att Ambassadörsprogrammet är ett av Byggchefernas viktigaste sätt 
att försäkra sig om ett bra inflöde av nya medlemmar från den yngsta generationen – chefer som kan 
bli kvar allra längst i föreningen. Vi vill därför föreslå att Ambassadörsprogrammet fortsätter att utveck
las och får prioritet i Byggchefernas framtida verksamhet. 

STYRELSENS FÖRSLAG
Att den nya styrelsen får i uppdrag 
   • Att fortsätta utveckla och driva Ambassadörsprogrammet. 
   • Att fortsätta förbättra samarbetet med Ledarna när det gäller rekryteringen av medlemmar bland 
studenterna så att Ambassadörsprogrammet blir ännu effektivare när det gäller att rekrytera nya  
medlemmar till föreningen. 


