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HÖSTMÖTET 2021 

– SAMTAL OCH FÖRSLAG INFÖR FRAMTIDEN PÅ HÖGBERGA GÅRD 
 

Hej, 

Så kunde vi äntligen träffas igen efter över 18 månaders väntan. BRiF:s höstmöte 2021 hölls 
den 14 oktober på Lidingö ute vid vackert belägna Högberga Gård med utsikt över inloppet 
till Stockholm. Drygt 30 personer från våra tre medlemsgrupper samlades till gemensam 
lunch innan själva mötesdelen startade. Efter att ordförande Peter Halling hälsat alla varmt 
välkomna tog Roger Blomqvist vid och höll i programmet för dagen. 

Årets kontroller inom BRiF3Q 
Erik Lindhagen från RISE fanns med via Teams och redovisade synpunkter när det gäller årets 
kontroller inom BRiF3Q-programmet. Han berättade om de brister han sett under året. 
Under den här punkten följde sedan en del frågor och en diskussion om skillnaden mellan 
avvikelser som noteras i kontrollrapporten och de eventuella rådgivande synpunkter som 
Erik kan lämna. Medlemmarna vill ha tydlighet i kontrollrapporterna. Styrelsen berättade att 
det numera finns en särskild arbetsgrupp som regelbundet stämmer av med RISE för att få 
kontrollprogrammet att löpa effektivt. 

 

Översyn av BRiF3Q:s regelverk 
Under året har styrelsen initierat en översyn av BRiF3Q:s regelverk. För det arbetet har man anlitat Peter Wipp som har en bred erfarenhet 
från olika befattningar i byggbranschen. Peter redogjorde för sina synpunkter. I sin undersökning har Peter bland annat pratat med 
försäkringsbranschen via branschföreningen Svensk Försökring där flertalet försäkringsbolag är medlemmar. Det visar sig att kännedomen om 
att det finns en branschförening (BRiF) och även ett kvalitetssystem (3Q) är mycket låg. Förbättrad marknadsföring/kommunikation är därför 
angeläget. Peter menar också att det finns behov att utveckla BRiF3Q ytterligare så att regelverket blir tydligare på en del punkter. Idag täcker 
regelverket främst det tekniska utförandet. I ett regelverk bör även delar som förstudie/projektering liksom offerter och avtal finnas med. 
Styrelsen kommer fortsätta arbetet med att utveckla regelverket utifrån Peter Wipps rapport. 
 

Webbutbildning – arbete pågår 
Under september kunde vi åter hålla våra utbildningar som legat på is under 
pandemin. Parallellt har vi även påbörjat arbetet att ta fram webbstöd för 
utbildningsverksamheten inom BRiF. Victor Blomqvist med bakgrund som 
utbildningsutvecklare på webbutbildningsföretaget JobSafe har fått i uppdrag att ta 
fram en digital lösning för vår utbildningsverksamhet. Vi kommer även i 
fortsättningen ha lärarledd utbildningsdel men så långt som möjligt ta hjälp av 
webben för att öka tillgängligheten till utbildningarna. Den första delen blir att ta 
fram ett digitalt förnyelseprov för våra utbildningsbevis. Vi vet att flera är över fem år 
gamla och behöver uppdateras. Victor presenterade möjligheterna med 
webbutbildningarna. Under den här programpunkten ställdes många frågor och den 
allmänna bilden är att detta är en efterlängtad och angelägen satsning. Styrelsen har 
en utbildningskommitté dit fler är välkomna att engagera sig.  
 
Till våren räknar vi dock inte med att hinna ta fram något webbstöd och därför har vi 
till att börja med två utbildningstillfällen inplanerade i vår. Se vidare i rutan ovanför 
till vänster på sidan. 

Datum a' hålla koll på 
26-28 april 2022 
Montörsutbildning 
Fagerudd, Enköping 
 

29 april 2022  
Besiktningsutbildning 
Fagerudd, Enköping 

Mer informa+on liksom 
anmälningsformulär kommer  
längre fram  a2 finnas på 
h2ps://brif.se/ . 
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Vad ska BRiF arbeta med? 
Som avslutning på dagens program genomfördes grupparbeten där grupperna fick diskutera och komma med förslag/önskemål om vad BRiF 
ska arbeta med framöver. Av det arbetet framkom följande önskemål/förslag: 
 

• Marknadsföra BRiF och BRiF3Q gentemot försäkringsbolag, konsulter, fastighetsägare, allmännyttan, HSB m fl. Dvs öka kännedomen 
bland de här grupperna. 

• Ta fram stöd till beställare att utforma sina förfrågningsunderlag bättre. Bör finnas på hemsidan. Förbättra informationen om den 
hjälp som finns att få från konsulter med utbildning i relining. 

• Digital beställarutbildning. 
• Utveckla utbildningarna och inför digitalt stöd för dessa. 
• Bättre tydlighet hos RISE när det gäller anmärkningar i kontrollrapporterna. 
• Utveckla BRiF3Q i riktning mot Säker Vatten och andra mer etablerade kvalitetssystem/branschregelverk. 

 
Många bra idéer som styrelsen nu får titta närmare på.  
En del frågor ligger inte riktigt inom föreningens ansvar, men vi kan vara med och påverka. 
 

Lyckad avslutning med vinprovning och middag 
Efter att dagens mötesprogram avslutades blev det en mycket uppskattad provning av Högberga Vinfabriks viner. Provningen hölls av Johan 
Zälle, en av ägarna till vinfabriken och en skicklig berättare. Förutom gott vin blev det lite ny kunskap och en hel del skratt. Efter vinprovningen 
avrundades höstmötesdagen med en gemensam middag där vi kunde fortsätta samtala om branschfrågor och annat. 
 
Nästa tillfälle då föreningen håller ett större medlemsmöte blir till årsmötet som vi håller i vår. Datum, plats och programinnehåll för årsmötet 
återkommer vi till längre fram. 
 
 

Ha en fortsa/ fin höst! 

Kansliet och styrelsen för BRiF 
 


