
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
 
Styrelsen för BRiF, Branschföreningen Relining inom Fastigheter avlägger härmed sin verksamhetsberättelse 
för år 2021. 
    
Styrelse 
Styrelsen har under året utgjorts av: 
Ordinarie ledamöter 
Peter Halling, Providor AB (ordförande) 
Göran Nilsson, Svensk Röranalys AB  
Henrik Hultqvist, Proline Väst AB 
Henrik Sjölin, Swoosh Öst AB 
Patrik Andersson, Isab Rörinfordring AB 
Mathias Svensson, Tubus System AB (lämnade styrelsen i augusti) 
 
Suppleanter: 
Kaj Nerman, Vanovo AB  
Thomas Löfgren S-pipe Sverige AB 
 
Samtliga ledamöter har kallats till alla möten. 
Roger Blomqvist, Byggbranschföreningarna, har ansvarat för kanslidrift, utveckling, administration och 
ekonomi samt varit adjungerade i styrelsens arbete som föredragande och protokollförare. 
  
Branschregionsrådet 
BRiF:s representant i Byggföretagens branschregionråd har utgjorts av Roger Blomqvist. 
   
Medlemmar 
Föreningen hade 39 st (38 st föregående år) medlemmar per 2021-12-31. Antalet nyansökningar steg kraftigt i 
slutet av 2021, vilket förväntas ge resultat 2022.   
   
Verksamheten 2021 
Verksamheten 2021 har även i år påverkats av pandemin. Restriktionerna under året har påverkat 
möjligheterna till att genomföra medlemsmöten. Årsmötet genomfördes därför digitalt den 6 maj. Däremot 
kunde höstmötet genomföras i fysisk form den 14 oktober. Under året har föreningens kvalitetsprogram 
BRiF3Q fortsatt befästa sin position på marknaden som branschstandard för relining i fastigheter. Detta märks 
i att det blir vanligare med krav på BRiF3Q i upphandlingsunderlag. Detta har i sin tur resulterat i en ökning när 
det gäller nya medlemsansökningar då villkoret för att kunna arbeta med BRiF3Q är medlemskap i föreningen 
samt att man uppfyller de krav som gäller enligt regelverket.  
Höstmötet, som hölls på Högberga Gård på Lidingö, samlade drygt 40 deltagare från hela landet. Under mötet 
framkom önskemål på digitalt stöd när det gäller föreningens utbildningsverksamhet. Direkt efter höstmötet 
startade därför styrelsen ett arbete att bygga upp detta, vilket beräknas pågå under hela 2022.  
Utöver ovanstående noteras även följande: 

• Styrelsen har genomfört nio styrelsemöten varav åtta genomförts digitalt. 
• Under året har styrelsen fört nära dialog med RISE gällande 3-partskontroller. Nya rutiner för 

snabbare hantering av medlemsansökningar har införts vilket börjat ge effekt under året. 
• Under hösten 2021 kunde BRiF återstarta utbildningsverksamheten med utbildningar i Enköping och i 

Malmö.  
• Nytt avtal tecknades med Byggföretagen som trädde i kraft 1 januari 2022. 
• Medlemsinformation har löpande skickats ut liksom att informationen på hemsidan löpande 

uppdaterats. 


