
 
 
 

 
Verksamhetsberättelse 2022 
 
Styrelsen för BRiF, Branschföreningen Relining inom Fastigheter avlägger härmed sin verksamhetsberättelse för år 2022. 
    
Styrelse 
Styrelsen har under året utgjorts av: 
Ordinarie ledamöter 
Peter Halling, Providor AB (ordförande) 
Göran Nilsson, Svensk Röranalys AB  
Kaj Nerman, Repipe AB 
Henrik Sjölin, Swoosh Öst AB 
Patrik Andersson, Isab Rörinfordring AB 
Hans Sönksen, Tubus System AB 
 
Suppleanter: 
Johan Kling, Proline Väst 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 branschråd har utgjorts av Roger Blomqvist. 
    
Medlemmar 
Föreningen hade 53 st (39 st föregående år) medlemmar per 2022-12-31. Den kraftiga ökningen bedöms vara ett resultat 
av en stark utveckling på marknaden samt ökad efterfrågan på entreprenörer som arbetar enligt BRiF3Q. Fördelningen är: 
Entreprenörer: 30 st, leverantörer: 8 st, konsulter/besiktningsutbildade: 15 st. 
   
Verksamheten 2022 
Verksamheten 2022 har efter pandemiåren kunnat bedrivas i stort sett som tiden före pandemin. Såväl årsmöte (5 maj i 
Stockholm) som höstmöte (17 november i Malmö) genomfördes i fysisk form. Båda mötena hade god närvaro. 
Branschföreningen ser en fortsatt trend mot att fler beställare efterfrågar relining enligt BRiF3Q-utförande. Den ökade 
efterfrågan ställer samtidigt krav på översyn av regelverket BRiF3Q. Styrelsen har inlett det arbetet under året och tillsatt 
en arbetsgrupp med uppdrag att utveckla regelverket inklusive att ta fram förslag till villkor gällande BRiF3Q som omfattar 
samtliga medlemskategorier.  Vidare har styrelsen tillsatt arbetsgrupper/projektgrupper som arbetar med att ta fram ny 
lösning för 3-partskontroller liksom förslag till revidering av stadgarna.  
Arbetsgruppen för utbildningsfrågor har fortsatt sitt arbete och under året har föreningen startat upp en 
digital/webbaserad utbildningsplattform som är uppbyggd enligt standardprogram och baserad på wordpress. Under 
hösten öppnades möjligheten till förnylseprov av utbildningsbevis för montörer via webb och till årsskiftet färdigställdes 
den digitala utbildningsdelen av nya montörsutbildningen som därmed blir en kombination av webbutbildning och 
lärarledd utbildning på plats i lokal. 
Utöver ovanstående noteras även följande: 

• Styrelsen har genomfört tio styrelsemöten varav sex genomförts digitalt. 
• Under 2022 har två utbildningstillfällen för montör respektive besiktning genomförts på plats i 

Enköping/Fagerudd. Montörsutbildningarna har varit fulltecknade och besiktningsutbildningarna har haft högt 
deltagande.  

• Rekordmånga nya medlemmar har sökt och antagits i föreningen.    
• Medlemsinformation har löpande skickats ut liksom att informationen på hemsidan löpande uppdaterats. 
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