
 
 
 
Byggchefernas stämma 6–7 oktober 2021 
Malmö Arena Hotel, Malmö 
 
 
 
 
§ 1. Stämmans öppnande  
Ordförande Kajsa Hessel öppnade stämman. 
 
 
 
§ 2. Upprop av stämmoombud och gäster 
Kajsa Hessel föreslog att stämmoombuden anses uppropade genom avprickning. 
 
29 röstberättigade var närvarande dag ett och 28 röstberättigade dag två varav 10 
var från föreningsstyrelsen.  
 
Styrelsen har genom särskilt beslut inbjudit Börje Hammarström, Sofia Löfberg samt 
Irena Franzén. Mohamed Kiswani, Johanna Aalto och Jan Söderqvist är också 
inbjudna gäster.  
Stämman beslutade: 
Att stämmoombuden anses uppropade genom avprickning. 
 
Stämman beslutade att Mohamad Kiswani, Johanna Aalto och Jan Söderqvist 
skulle förses med rösträtt. 
 
 
 
§ 3. Fråga om stämman kallats i behörig ordning  
Stämman har annonserats på hemsidan, i sociala medier, nyhetsbrev samt e-post.  
Alla stämmoombud kallades av Kajsa Hessel via e-post den 28 april 2021. 
 
Stämman beslutade att stämman kallats i behörig ordning. 
 
 
 
§ 4. Val av mötesordförande  
Styrelsen föreslog att utse Börje Hammarström till ordförande för stämman. 
 
Stämman beslutade att välja Börje Hammarström till ordförande för stämman. Börje 
Hammarström tackade för förtroendet att få leda Byggchefernas stämma. 
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§ 5. Val av sekreterare 
Styrelsen föreslog att utse Irena Franzén och Yvonne Stenman som sekreterare. 
 
Stämman beslutade att välja Irena Franzén och Yvonne Stenman som sekreterare. 
 
 
 
§ 6. Val av mötesjusterare och rösträknare  
Styrelsen föreslog att utse Veronica Lundqvist och Egon Waldemarsson som 
justerare tillika rösträknare. 
 
Stämman beslutade att välja Veronica Lundqvist och Egon Waldemarsson som 
justerare tillika rösträknare. 
 
 
 
§7. Fastställande av dagordning 
Styrelsen föreslog att stämman beslutar att fastställa den föreslagna dagordningen. 
 
Stämman beslutade att fastställa dagordningen. 
 
 
 
§ 8. Verksamhetsberättelse och bokslut 2017, 2018, 2019, 2020  
Börje Hammarström konstaterade att verksamhetsberättelserna om föreningens 
verksamhet under 2017, 2018, 2019, 2020 var utskickade med handlingarna och 
ombud haft möjlighet att ta del av dem. 
 
Stämman beslutade: 
Att godkänna verksamhetsberättelserna för 2017, 2018, 2019 respektive 2020 var för 
sig och lägga dem till handlingarna. 
 
Ekonomisk berättelse 2017, 2018, 2019, 2020 
Börje Hammarström konstaterade att även den ekonomiska berättelsen var utskickad 
med handlingarna och ombud haft möjlighet att ta del av dem. 
 
Stämman beslutade: 
Att godkänna ekonomiska redovisningen för 2017, 2018, 2019 respektive 2020 var 
för sig och lägga dem till handlingarna. 
 
 
 
§ 9. Ordföranderapport m.m. 
Kajsa Hessel lämnade rapport om Byggchefernas strategiska mål, Byggchefernas 
uppdrag som opinionsbildare, arbetet med att öka förtroendet för branschen bl.a. 
genom Byggchefsbarometern, Årets Byggchef och Engagerade medlemmar. Kajsa 
lämnade även rapport om vad som hänt med insända motioner och Byggchefernas 
satsning på studenter. Jeanet Corvinius lämnade rapport om Ambassadörerna. 
Marcus Malmström lämnade rapport om Årets Byggchef. Lars Tengvall lämnade 
rapport om Lars Bergqvist-stiftelsen.  

  2021-11-02 14:27:37 UTCSignerat 2333921 2 / 12Oneflow ID Sida



Börje tackade samtliga berörda för en utmärkt dragning. 
 
Stämman beslutade att lägga rapporterna till handlingarna som ett komplement till 
verksamhetsberättelserna. 
 
 
 
§ 10. Revisorernas berättelse 2017, 2018, 2019, 2020  
Björn Lewander föredrog om revisorernas berättelse. 
 
Stämman beslutade att godkänna revisionsberättelserna för 2017, 2018, 2019 
respektive 2020 var för sig och lägga dem till handlingarna. 
 
 
 
§ 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen  
 
Stämman beslutade att enligt förslag från revisorerna ge styrelsen ansvarsfrihet för 
åren 2017, 2018, 2019 respektive 2020. 
 
 
 
Stämman ajournerades för en hälsning från Ledarnas förbundsordförande.  
 
 
 
§ 12. Motioner och föreningsstyrelsens yttranden och förslag 
 
Motion 1: ”Prissättning leverantörer” från Jimmy Lejonhammar 
Jimmy Lejonhammar föredrog motionen och var nöjd med styrelsens svar. 
 
Styrelsens förslag: 
Att motionen anses besvarad. 
 
Stämman beslutade:  
Att bifalla motionen enligt styrelsens yttrande motion 1. 
 
 
Motion 2: ”Förändring av arbetstider och längd på arbetstider” från avdelning 
Väst 
Derya Tumayer Silva föredrog motionen, Marcus Malmström föredrog styrelsens 
yttrande. 
 
Styrelsens förslag: 
Att motionen anses besvarad med tillägg att den nya styrelsen får i uppdrag  
• att öka kunskapen bland medlemmarna om möjligheterna till kortare arbetstid 
genom ATK och om möjligheterna till kortare skift genom Speciella bestämmelser för 
Ledarna.  
• att undersöka bland medlemmarna om det finns ett tillräckligt starkt stöd för att driva 
en förändring av arbetstider och längd på arbetstider.  
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• att, om det finns ett starkt stöd bland medlemmarna, skriva en motion till Ledarnas 
kongress 2024 om fortsatt arbete för förändrade arbetstider. 
 
Stämman beslutade: 
Att bifalla motionen enligt styrelsens yttrande motion 2 med tillägget att avd. Väst ska 
vara med och utforma undersökningen som ska genomföras bland medlemmarna. 
 
 
Motion 3: ”Pension för yngre medlemmar i Byggcheferna” från avdelnings Väst 
Pär Rask föredrog motionen. 
 
Styrelsens förslag: 
Att motionen bifalles med tillägg att den nya styrelsen får i uppdrag 
• att skriva en motion till Ledarnas kongress 2022 i syfte att engagera Ledarna i 
denna fråga. 
 
Stämman beslutade: 
Att bifalla motionen enligt styrelsens yttrande motion 3. 
 
 
Motion 4: ”Arbetsmiljön för chefer” från avdelning Väst 
Egon Waldemarsson föredrog motionen, Kajsa Hessel föredrog styrelsens yttrande. 
 
Styrelsens förslag: 
Att motionen bifalles med tillägg att den nya styrelsen får i uppdrag 
• att följa upp och samarbeta med Ledarna i deras arbete enligt den beslutade 
motionen på kongressen 2020. 
 
Stämman beslutade: 
Att bifalla motionen enligt styrelsens yttrande motion 4. 
 
 
 
§ 13. Styrelsens förslag 
Styrelsens förslag 13.3 ajournerades till efter beslut om 13.8. 
 
13.1 Förvalta och utveckla Byggchefernas starka position i branschen 
Jeanet Corvinius föredrog 13.1. 
 
Styrelsens förslag: 
Att den nya styrelsen får i uppdrag  
• att förvalta och vidareutveckla Byggchefernas position som en påverkande kraft i 
branschen. 
• att utgå ifrån befintliga strategier och baserat på Byggchefernas värdegrund arbeta 
för den ovan beskrivna visionen. 
 
Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag  
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13.2 Fortsätta genomföra Byggchefsbarometern 
Kajsa Hessel föredrog 13.2. 
 
Styrelsens förslag: 
Att den nya styrelsen får i uppdrag  
• att förvalta och vidareutveckla Byggchefsbarometern så att den kan fortsätta vara 
ett nav i Byggchefernas framgångsrika kommunikationsarbete. 
 
Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 
 
 
13.4 Motion om att förbättra Ledarnas kommunikation om fackliga frågor 
Pär Rask föredrog 13.4. 
 
Styrelsens förslag: 
Att den nya styrelsen får i uppdrag  
• att skriva en motion till Ledarnas kongress 2022 om att öka och förbättra Ledarnas 
kommunikation till medlemmarna om fackliga frågor. 
 
Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 
 
 
13.5 Ökat fokus på att få fram fler fackliga företrädare 
Yvonne Stenman föredrog 13.5. 
 
Styrelsens förslag: 
Att den nya styrelsen får i uppdrag  
• att skriva en motion till Ledarnas kongress 2022 om att få fram fler fackliga 
företrädare. 
 
Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 
 
 
13.6 Fortsätta med Ambassadörsprogrammet 
Jeanet Corvinius föredrog 13.6. 
 
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. 
 
Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 
 
 
13.7 Ledaravtalet måste fungera bättre i praktiken 
Pär Rask och Lars Tengvall föredrog 13.7. 
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Egon Waldemarsson rapporterade om lönerevisionen -21 på Peab för att förstärka 
förslaget. 
 
Styrelsens förslag: 
Att den nya styrelsen får i uppdrag  
• att motionera på Ledarnas kongress 2022 om åtgärder som leder till att 
Ledaravtalet respekteras av arbetsgivarsidan och fungerar väl i praktiken. 
 
Stämman beslutade bifall enligt styrelsens förslag. 
 
 
 
Ordförande föreslog att kasta om i dagordningen och gå till punkt 16, Val av 
föreningsstyrelse, vilket stämman biföll. Ordförande lämnade över ordet till 
valberedningens ordförande Lars G Johansson. 
 
 
 
§ 16. Val av föreningsstyrelse tillika styrelse för Lars Bergqvists stiftelse för 
nästkommande mandatperiod 
 
 
 
§ 16.1. Val av ordförande 
Lars G Johansson föredrog valberedningens arbete och föredrog valberedningens 
förslag till ordförande Jeanet Corvinius. 
 
Stämman beslutade att välja Jeanet Corvinius till ordförande. Jeanet tackade för 
förtroendet att få leda Byggcheferna. 
 
 
 
§ 16.2. Val av kassör 
Valberedningens förslag till kassör var Maria Doberck. 
 
Stämman beslutade att välja Maria Doberck till kassör. 
 
 
 
§ 16.3. Val av styrelseledamöter för nästkommande mandatperiod 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter var: 
 
Joacim Ahlstedt, Nyval 
Yvonne Stenman, Omval 
Andréas Grüneberger, Nyval 
Anders Hinn, Omval  
Mohamed Kiswani, Nyval 
Peter Sjöquist, Omval 
Marcus Malmström, Omval 
Nancy Lawoko, Omval 
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Amanda Borneke, Nyval 
Janne Söderqvist, Nyval 
 
Stämman beslutade att välja styrelseledamöter enligt valberedningens förslag. 
 
 
 
§ 16.4. Val av suppleanter för nästkommande mandatperiod 
Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter var: 
 
Anders Bürger 
Stefan Limstrand 
Derya Tumayer Silva 
Pär Rask 
Johanna Aalto 
 
Stämman beslutade att välja styrelsesuppleanter enligt valberedningens förslag. 
 
 
 
§ 16.5 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleant. 
 
Valberedningens förslag till ordinarie revisorer var Tony Serenban (omval), 
och Björn Lewander (omval) samt Lena Kyrk till revisorssuppleant (omval). 
 
Stämman beslutade att välja Tony Serenban och Björn Lewander till ordinarie 
revisorer samt Lena Kyrk till revisorssuppleant. 
 
 
 
§ 14. Förslag till valberedning 
Styrelsen föreslog att utse Catharina Holmström, Douglas Santesson och Veronica 
Lundqvist. 
 
Stämman beslutade att välja Catharina Holmström (sammankallande), Douglas 
Santesson och Veronica Lundqvist till valberedning. 
 
 
 
§ 15. Fastställande av valberedningsinstruktioner 
Styrelsen konstaterade att valberedningens instruktion har skickats ut med 
handlingarna och att samtliga kunnat ta del av dem.  
 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 
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§ 17.1. Förslag till arvoden 2022–2025 per år 
 
Lars Gunnar Johansson redogjorde för valberedningens förslag till arvoden för 
styrelsen.  
 
Funktion Nuvarande 

arvode 
Inkomst 
Bb 2021 

Fördelningsfaktor Nytt 
arvode 

Ordförande 67200 68200 1,5 68200 
vice ordf. 22400 22733 0,5 22800 
Kassör 22400 22733 0,5 22800 
Sekreterare 22400 22733 0,5 22800 
Ledamot 22400 22733 0,3 13700 
Ledamot 13440 13640 0,3 13700 
Ledamot 13440 13640 0,3 13700 
Ledamot 13440 13640 0,3 13700 
Ledamot 13440 13640 0,3 13700 
Ledamot 13440 13640 0,3 13700 
Ledamot 13440 13640 0,3 13700 
Ledamot 13440 13640 0,3 13700 
     
     
Revisor 8960 9093 0,2 9100 
Revisor 8960 9093 0,2 9100 
     

 
Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt valberedningens förslag. 
 
 
 
§ 17.2. Förslag till arvoden för valberedningen 2022–2025 per år 
 
Styrelsen redogjorde för förslag till arvoden för valberedningen.  
 
Valberedning 5000 4480 0,09 5000 
Valberedning 5000 4480 0,09 5000 
Valberedning 5000 4480 0,09 5000 

 
Stämman beslutade att fastställa arvoden enligt styrelsens förslag. 
 
 
 
§ 18. Val av kongressombud och suppleanter för nästkommande 
stämmoperiod 
Börje Hammarström föredrog förslag till Kongressombud och suppleanter. 
 
Val av ordinarie ombud till Ledarnas kongress 
Valberedningens förslag var: 
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Jeanet Corvinius, Huddinge 
Maria Doberck, Östersund 
Joacim Ahlstedt, Norrahammar  
Andréas Grüneberger, Malmö  
Mohamed Kiswani, Angered  
Marcus Malmström, Eslöv  
Jan Söderqvist, Norrköping  
Anders Hinn, Furulund  
Amanda Borneke, Mölndal  
Nancy Lawoko, Stockholm 
Peter Sjöquist, Umeå  
Yvonne Stenman, Stenhamra  
Johanna Aalto, Göteborg 
Derya Tumayer Silva, Göteborg  
Stefan Limstrand, Jönköping  
Pär Rask, Mölnlycke  
Anders Bürger, Örebro  
Kajsa Hessel, Stockholm  
 
Stämman beslutade att välja dessa ombud till Ledarnas kongress. 
 
 
Val av suppleanter till Ledarnas kongress 
Valberedningens förslag var: 
 
Tony Serenban, Torslanda 
Björn Lewander, Tumba 
Christina Andersson  
Andreas Gustafsson  
Catharina Holmström  
Andrés Hidalgo  
Veronica Lundqvist  
Lars Gerle  
Ali Qede   
Jimmy Lejonhammar 
Anders Holmgren 
Emese Nemethi 
 
 
 
Återgång till punkt 13 och styrelsens förslag. 
 
 
 
13.8. Förslag till nya stadgar  
Kajsa Hessel föredrog 13.8. 
Diskussion angående formuleringen i § 5 och styrelsens rätt att justera 
anmälningarna till årsmötet. 
 
Stämman beslutade om följande justeringar i förslaget till nya stadgar: 
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§ 5. Stryka texten ”Styrelsen och valberedningen har tillsammans rätt att justera 
anmälningarna så att mångfald beträffande olika delbranscher, chefsbefattningar, 
chefserfarenhet, kön, etnisk bakgrund, geografisk spridning och ålder beaktas”.  
§ 5. Justera numreringen av punkterna så denna blir korrekt, dvs punkt 1–11. 
§ 5. Ha kvar ordet avdelningar i punkt 6/10. 
 
Stämman beslutade att fastställa nya stadgar med ovan angivna justeringar. 
 
Tillägg angående valberedningens instruktioner. Redaktionella ändringar av 
valberedningens instruktioner kommer ske som en konsekvens av stadgeändringen. 
Ändringarna som ska göras är texten om antalet revisorer samt texten under rubriken 
årsmötets deltagande. 
 
 
13.3. Öka medlemmarnas delaktighet i Byggcheferna med Byggchefsråd 
Ajournerades till efter att beslut tagits om 13.8. 
Anders Holmström föredrog 13.3. 
 
Yrkande om att följande stycke tas bort: ”När de avdelningar inom Byggcheferna som 
idag finns försvinner blir det viktigt att fånga in signaler på annat sätt” 
 
Styrelsens förslag: 
Att den nya styrelsen får i uppdrag  
• att skapa ett Byggchefsråd med start under 2022 med ovan angivna justering. 
 
Stämman beslutade bifalla enligt det justerade förslaget som innebar att stycket 
”När de avdelningar inom Byggcheferna som idag finns försvinner blir det viktigt att 
fånga in signaler på annat sätt” tas bort. 
 
 
13.9. Förslag till budget för Byggcheferna under 2022–2025 per år 
Peter Sjöquist föredrog 13.9.  
 
 2022–2025 per år 
INTÄKTER  
Medlemsavgifter 8 535 
Ränta och utdelning  
Summa intäkter 8 535 
  
KOSTNADER  
Byggchefernas gemensamma  kostnader -600 
Styrelse, årsmöte, VU, beredning -1 200 
Tidning, kommunikation, opinion och 
hemsida 

-4 500 

Övriga medlemsaktiviteter -900 
Stiftelsen -100 
Ambassadörer, högskolor - 1 200 
Summa kostnader -8 500 
RESULTAT 35 
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MEDLEMSAVGIFTER (sek)  
Årsavgift aktiv medlem 480 
Årsavgift Byggchefernas vänner 250 

 
Stämman beslutade bifall enligt förslag. 
 
 
13.10. Förslag till medlemsavgift 
Peter Sjöquist föredrog 13.10.  
 
Styrelsen föreslog oförändrad föreningsavgift på 40 kronor/månad samt att ge 
styrelsen mandat att under perioden höja med max 3 kronor till 43 kronor/månad. 
 
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.  
 
 
 
§ 19. Stämman avslutas  
Kajsa Hessel avslutade stämman och tackade för det fina engagemanget av 
stämmoombuden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Irena Franzén  Yvonne Stenman 
 
 
 
Justeras den   Justeras den  
 
 
 
Veronica Lundqvist  Egon Waldemarsson 
 
 
 
Justeras den   Justeras den  
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Deltagare

 IRENA FRANZÉN Sverige

Signerat med E-signering

Irena Franzén

irena.franzen@ledarna.se

2021-11-01 13:20:06 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 YVONNE STENMAN Sverige

Signerat med E-signering

Yvonne Stenman

yvonne.stenman@skanska.se

2021-11-01 10:26:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 EGON WALDEMARSSON Sverige

Signerat med E-signering

Egon Waldemarsson

Egon.Waldemarsson@peab.se

2021-11-02 14:27:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 VERONICA LUNDQVIST Sverige

Signerat med E-signering

Veronica Lundqvist

veronica.lundqvist@skanska.se

2021-11-01 12:39:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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        Revisionshistorik


        

        
            
            
                
                    2021-11-0110:17:55
                    Ledarna skapade avtalet och bjöd in Irena Franzén, Yvonne Stenman, Egon Waldemarsson, Veronica Lundqvist.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0110:26:19
                    Yvonne Stenman öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0110:26:44
                    Yvonne Stenman signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0112:37:47
                    Veronica Lundqvist öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0112:39:24
                    Veronica Lundqvist signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0113:19:53
                    Irena Franzén öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0113:20:06
                    Irena Franzén signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0214:26:02
                    Egon Waldemarsson öppnade för första gången.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0214:27:37
                    Egon Waldemarsson signerade.


                

                
                

            

            
            
                
                    2021-11-0214:27:37
                    Alla undertecknare i Ledarna, Irena Franzén, Yvonne Stenman, Egon Waldemarsson och Veronica Lundqvist har signerat.
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