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Motion nr 2                                                 Datum 2022-08-31 
 
Utveckling av avdelningarna i Byggcheferna 

Bakgrund: 

Avdelningarna ute i landet i dagsläget är Avd. Öst o Avd. Väst. Syd var tyvärr 
tvungen att lägga ner för några år sedan. Vi ser nu möjligheter att återstarta en 
avdelning i Syd, eftersom det nu igen finns ett lokalt engagemang och intresse. 
Norr har återigen en expansiv marknad och detta bör ge förutsättning för en 
återuppstart av avd Norr. Vikten av att ha en lokal förankring ute i landet och 
lokala mötesforum/nätverk ser vi som ren medlemsnytta och skapar bra 
möjligheter att nätverka över branschfrågor lokalt. Detta ger även förutsättning 
för nyrekrytering, medlemsdialog samt input från medlemmar i aktuella sakfrågor 
som byggcheferna driver.  
 
 

Här är våra att satser: 

Att: Byggcheferna under 2023 uppmuntrar samt stödjer en uppstart av en lokal 
avdelning i syd. 
 

Att: Byggcheferna på längre sikt uppmuntrar samt stödjer en uppstart av en 
lokal avdelning även i Norr. 
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Motionssvar: 

Yttrande från Byggchefernas styrelse avseende motion nr 2. 

Motionären vill att föreningen Byggcheferna ska uppmuntra och stödja en 
uppstart av de lokalavdelningar som idag inte har någon verksamhet. 

Motionären pekar även på de fördelar som man anser finns om Byggcheferna 
har lokalförankring ute i landet t.ex. nyrekrytering av medlemmar, nätverkande 
mm. 

Det finns genom Byggchefernas budget möjligheter för att åter starta upp de 
avdelningar som så vill. 

För den/de avdelningar som vill göra detta, är det bara att ta kontakt med 
Byggchefernas styrelse för hjälp till ekonomiskt stöd. 

 

Byggchefernas styrelse föreslår att årsmötet beslutar 
 

att anse den första att-satsen besvarad 
att anse den andra att-satsen besvarad 
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