
 
 
 
 
 
 
Stockholm 2020-11-02 

Höstmötet flyttas och ändras 
 

Hej, 

Som ni har sett av de senaste dagarnas utveckling har det blivit mer eller mindre omöjligt att 
genomföra vårt höstmöte i fysisk form. Styrelsen har idag därför beslutat enligt nedan: 

• Det fysiska mötet på Högberga Gård ställs in. 
• Istället håller vi ett kortare möte via Teams kl 13:30-15:00. Det blir en mer komprimerad 

version av de punkter vi planerat att gå igenom. Samma datum 5/11 således. 
• Vår bokning på Högberga Gård som omfattar mötesrum, luncher och ca 30 övernattningar 

ligger kvar och flyttas istället till årsmötet i vår. Årsmötet 2021 håller vi torsdag den 6/5. 
Detta för att vi ska ha god marginal till att pandemin kan ha lugnat ner sig ordentligt. 

Programmet för det digitala mötet på torsdag är följande: 

• Information om BRIF:s arbete och verksamhet och de frågor vi jobbar med just nu och inför 
2021. 

• Information från RISE gällande årets kontroller/revideringar inom BRIF3Q samt kort 
rapportering angående CE-standard mm. 

• Presentation av hur ställningsentreprenörerna löst sin utbildningsverksamhet via 
kombinationen webbutbildningar, praktik och traditionella utbildningar. De har en väl 
genomtänkt och fungerande modell för nyanställda lärlingar att utbilda sig till färdiga 
ställningsbyggare. Här finns möjligheter för BRIF att utveckla vår utbildning och stöd till 
medlemmarna på liknande sätt. 

Vi hoppas hinna med ovanstående under cirka 1,5 timmar på Teams. 

 

Vår bokning på Högberga Gård ligger kvar och flyttas fram till våren 2021. Vi har lovat Högberga att 
stå fast vid vår bokning mot att vi får flytta den framåt i tiden. Vi hoppas att ni alla är med på den 
lösningen fram till vårens årsmöte då läget förhoppningsvis är betydligt bättre. Vi ser gärna att ni 
som nu bokat behåller era platser till årsmötet den 6 maj 2021. Det är ju en del pengar det handlar 
om och därför skulle det vara skönt att kunna veta att ni är med. Hör av er om ni absolut inte kan 
tänka er att vara med på årsmötet 2021.  

 

Inbjudan med Teamslänk till torsdagens möte kommer separat. 

 

Trevlig kväll! 

Kansliet och styrelsen för BRIF 


