GLASBRANSCHFÖRENINGEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
VI SKAPAR EN LJUSARE FRAMTID

Målsättning att stärka långsiktig konkurrenskraft
Under 2017 präglades föreningen och branschen av utveckling och framtidsanda.
Samhället förändras snabbt och glasbranschen likaså. Teknikutveckling går fortare
än någonsin, konkurrensen ökar och nya marknadsområden öppnar sig. Det gäller
att kunna se möjligheterna och anpassa verksamheten utifrån utvecklingen.
Året 2017 kan beskrivas som högkonjunktur för branschen. Medlemsföretagens totala omsättning fortsätter att öka från år till år och allt fler efterfrågar företagens tjänster. Även vår gemensamma organisation
Glasbranschföreningen utvecklas i takt med branschen.
Under året har Glasbranschföreningen arbetat målmedvetet med fortsatt utvecklingsarbete för att förstärka branschens rekryteringsambitioner, arbetsgivarfunktionen, kommunikationsverksamheten och utbildningsverksamheten med ännu fler kurser. Utifrån föreningens stora antal utbildningsdagar, närvaron på
branschträffar, besökare på vår hemsida och många nya medlemsföretag ser vi att utvecklingsarbetet de
senaste åren också ger bra resultat.
Under verksamhetsåret har föreningen företrätt medlemsföretagen i en omfattande avtalsrörelse,
som resulterade i ett treårigt löneavtal. Stort fokus har även lagts på rekryteringsåtgärder för att få fler att
upptäcka vår fantastiska bransch. Ibland annat projektet Nya glasögon har över 500 bygglärare utbildats i
glaskunskap. Föreningen har även tagit fram nya praktiska utbildningar för gymnasieskolorna och en rad olika
broschyrer och stöd för företagens rekryteringsarbete. Det har vidare lagts stora resurser på branschens auktorisationer och certifieringar och under året har en helt ny upphandlingsrekommendation till landets kommuner
tagits fram.
Under året har även två nya projektledare rekryterats, både inom glasmästeri/fasad och bilglas, i takt
med föreningens stigande ambitionsnivå för att uppnå allt större medlemsnytta för medlemsföretagen. Under året hölls kongressen i Malmö där föreningens mål om stärkt långsiktig konkurrenskraft för medlemsföretagen klubbades igenom.
Vi lägger således ett spännande och utvecklande verksamhetsår till handlingarna för att fortsätta framåt! Vårt uppdrag är glasklart – vi ska sprida transparens, ljus och framtidsanda. Vi är en framtidsbransch och
vi fortsätter på en fantastisk resa!

Jonas Nilsson
Ordförande GBF

Erik Haara
vd GBF

Verksamhetsberättelse 2017
Det har varit ett år med ett stort antal projekt i organisationen. Här följer merparten av Glasbranschföreningens verksamhet
i sammanfattad form under 2017. Den är utformad utan inbördes ordning för att ge en övergripande bild av verksamheten.
Utöver listan arbetades det som vanligt mycket med medlemsservice, administration och ekonomihantering.
Omfattande rådgivning till medlemsföretag förekommer dessutom inom alla verksamhetsområden.
ARBETSGIVARGRUPPEN
• Avtalsrörelse 2017
– F ramtagande av yrkanden på förändringar i avtalen
–O
 mfattande förhandlingsarbete gentemot våra fackliga motparter:
Byggnads, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Handels, IF Metall
– F lertalet möten och information till förhandlingsdelegationen
–S
 amordning inom sektorn och Svensk Näringsliv
– F ramtagagande av lönestatistik,
–G
 lasmästeriavtalet klart
– Tjänstemannaavtalet klart
–H
 ängavtal Detaljshandelsavtalet klart
–E
 fterarbete avtalsrörelse; info, avtalskorr/tryck, utskick m.m.
• Flera lokala och centrala förhandlingar med såväl Byggnads som tjänstemannafacken.
• Omfattande rådgivning per mail och telefon.
• Arbetsgrupp om yrkesutbildningsavtalet avslutad med Byggnads. Nya begrepp/titlar överenskomna
med Byggnads.
• Arbetsgrupp om lönemodell för glasbranschen med Byggnads avslutad: rapport framtagen som
beskriver arbetsgruppens arbete.
• Partsgemensam konferens med alla arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer inom byggoch installationssektorn: mångfald och kompetensförsörjning.
• Kontinuerliga samordningsmöten inom Bygg och installationssektorn samt inom Svenskt näringsliv
• Kontinerliga möten med våra fackliga motparter
• Arbete och förhandlingar utifrån arbetsgruppen om yrkesintroduktionsanställning och yrkesorienteringspraktik med Byggnads. Flertal möten med Byggnads, kontakter med företag, möte med myndighet.
• Mottagit begäran om etableringsförhandlingar från Byggnads, svar på detta och Sveriges Byggindustrier företrädde sektorn i dessa förhandlingar mellan LO-SN. Principöverenskommelse nådd, avtal ej
tecknat. Byggnads verkar välja att stå utanför.
• Arbetsmiljömöten med alla arbetsgivare och fackförbund inom sektorn.
• 
Kontakter med Svensk Handel angående konstinramarna för tolkning av avtal inför informationsbroschyr.
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KONKURRENSKRAFT
OCH FLEXIBILITET
AVTALSKRAV FÖR
ATT TRYGGA JOBBEN

Rekordstort deltagande
på Fasaddagen i Göteborg

VIKTIGA VAL PÅ
KONGRESS 2017
I MALMÖ
FLER KVINNOR VILL
TA CHEFSUPPDRAG
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GLAS
NR 4.2017
TEMA DÅ NU SEDAN

KOMMUNIKATION
• Löpande stöttning i respektive verksamhetsområden
• 4 nr av branschtidningen GLAS
• 4 nr av medlemstidningen Rutan
• 5 nr av nyhetsbrevet e-Rutan
• 70 publicerade nyheter på gbf.se
• 55 publicerade Facebookinlägg
• 7 pressmeddelanden
• Kommunikation under avtalsrörelsen 2017 – medieträning,
pressmeddelande, nyheter, debattartikel, film
• Planering och genomförande av Kongressen i Malmö
• Planering av Glasdagen i Stockholm
• Bevakning av BAU, Glass Performance Days (GPD) och Vitrum
• Bevakning/deltagande under Almedalsveckan, Gotland
• Framtagande av medlemsundersökning
• Förbättringar på gbf.se, bl a bättre startsida, kontinuerliga uppdateringar

NATIONALMUSEUM
NU ÖPPNAS FÖNSTREN
FÖR NYTT VACKERT LJUS
BLYINFATTADE GLAS
RÄTT UNDERHÅLL BORGAR FÖR
FUNKTION OCH UTSMYCKNING
SPONTANGRANULERING
AKILLESHÄLEN UPPENBAR FÖR
TERMISKT HÄRDAT GLAS

GLAS 85 ÅR

Då–Nu–Sedan
Den tetraformade
glaslanterninen
på Nationalmuseum.

Profilerna: Birgitta & Leif Restadh knyter ihop gammalt med nytt

UTBILDNING OCH FORSKNING
• Medverkat i projektet Nya Glasögon, en utbildning för gymnasielärare inom
bygg- och installation om energieffektivt och hållbart byggande. Projektet är
finansierat av Energimyndigheten.
• Genomfört 2 yrkesprov
• Introducerat nya granskare på yrkesproven
• Genomfört en lärlingsvecka för glasmästerilärlingar
• Tagit fram rekryteringsfilm om att jobba som glastekniker
• Genomfört en utbildningsdag om glas för lärare på Bygg- och anläggningsprogrammet
• Tagit fram undervisningsmaterial till gymnasieskolor för att få underlätta utbildningen till glastekniker.
Arbetet finansieras med statsbidrag från Skolverket.
• Möten inom Lärlingsnämnden, YNIS - yrkesnämnder i samverkan, forskningsstyrelsen för RISE Glas,
Glasforskningsföreningen, samt Smart Housing Småland
• Deltagit i Arbetsförmedlingens arbete med att ta fram framtida råd för byggbranschen
• Framtagandet av nya utbildningsplaner för lärlingar inom glas/metall och bilglas har startats.
• Ombyggnadsarbeten och förnyelse på Glasskolan
• Deltagit i möten och konferenser för det Nationella programrådet för Bygg- och anläggningsprogrammet
• Påbörjat förberedelserna inför Yrkes-SM i Uppsala 2018

FASAD
• Påbörjat omarbete av praktiska dörrmästarkurser
• 3 nya företag har under året blivit Diplomerad Dörrmästare
• 
Genomfört två Teoretisk dörrmästarutbildning, en i Katrineholm och en i Sundsvall
• Genomfört två Praktisk dörrmästarutbildning i Katrineholm
• Genomfört Fasaddagen i Göteborg 2 februari med över 140 deltagare vilket är
rekord!
• 
Samarbetat med Lerum Vuxenutbildning för att ta fram en ny YH-utbildning,
Glas- och metallingenjör. Skapat ledningsgrupp för utbildningen med branschrepresentanter.
• Arbetat med kursplaner för YH-utbildningen Glas- och metallingenjör
• Genomfört en grundkurs i entreprenadjuridik
• Grundkurs om lås och beslag genomförd på Glasskolan
• Reviderat och uppdaterat boken Bygga med Glas
• Påbörjat förberedelser för Nordbygg 2018
• Genomfört kurs i ClearSight
• Inlett samarbete med ny advokatbyrå för entreprenadjuridik
• Utlyst tävlingen Glaspriset 2018
• Genomfört föreläsningar om glas för byggingenjörs- och arkitektstudenter på sex högskolor och
universitet
• Medverkat på Materialdagen 2017 med seminarium om solskydd
• Genomfört två möten i Fasadgruppen. Gruppen har sedan i somras två nya deltagare.

GLASMÄSTERI
3.17
• Asbestprojektet: Överenskommelse med Byggnads klar. Fått klartecken
från Arbetsmiljöverket. Arbete med styrdokumentet m m för att få igång
utbildningarna. Framtagning av styrdokument, utbildningsmaterial, koncept,
konsult m m. 12 utbildningar genomförda runt om i hela landet med ca 150
Rätt metod
och utrustning
deltagare.
i fokus på
asbestkursen
• Fem glasmästerigruppsmöten samt Två MTK-auktorisationsnämndsmöte
under 2017
• Påverkansarbete gentemot med ett antal kommuner för bättre glasupphandlingar. Bl a Göteborg stad har nu gått ut med upphandling om m2 samt MTK-utvärdering.
• Upphandlingsrekommendation till landets kommuner har arbetats fram och ska lanseras i början av
2018.
• Samverkan med Energimyndigheten kring konsumentupphandlingar pågår.
• Möte med Hantverksdata för att få dem att utveckla sin support och utbildning.
• MTK: Flertal MTK-utbildningar har skett. Grundutbildningar för montörer samt för arbetsledare. Även
vidareutbildningar. Totalt 13 stycken utbildningar under året.
• 20 MTK-besiktningar genomförda
• Kontinuerlig marknadsföring av auktorisationen i byggfacktidningar; i bl a Husbyggaren, ByggtjänstPM, AMA-nytt, Bygg och Teknik.
• Ökat antal MTK-auktoriserade företag till 92 st.
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NY STATISTIK VISAR
PÅ EN ÖKANDE
BILGLASMARKNAD

MÅSTE PERSONSÄKRA
GLAS VARA MÄRKTA?
GBF UTBILDAR
GYMNASIELÄRARE PÅ
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

BILGLAS
• Ny auktorisationslogga sedan årsskiftet
• Utskick av etiketter, flagga och auktorisationsmärken till alla auktoriserade
• Facebookkampanj, sliten vindruta, räckvidd ca 70 000 pers
• Facebookkampanj – laga stenskott, 1 vecka - räckvidd drygt 20 000 personer.
• Revidering av bilglasmästeri.se – ny kartfunktion
• Framtagande av nytt annonsmaterial – annonsering i fackpress
• Ny webshop framtagen med ny samarbetspart. Webbshopskampanj under våren och hösten p g a ny
auktorisationslogga..
• Deltagande på bilmässa i Göteborg
• Rekrytering ny projektledare. Richard Gavaller, påbörjade anställningen den 14 augusti.
• Sju grundutbildningar genomförda
• Fyra kalibreringsutbildningar,
• Ny folder framtagen om auktorisationen. Distribuerad till samtliga enheter.
• Avtal ingåtts med Viva Media ang google-optimering av bilglasmasteri.se. Digital marknadsföring av
auktorisationen via bilglasmasteri.se
• Bilglasturné på 9 platser i landet, ca 170 deltagare.
• Ny marknadsstatistik över bilglasmarknaden framtagen och utskickad.
• Separata möten med stora försäkringsbolagen genomförda under hösten
• Arbete med förnyelseansökningar av alla auktoriserade enheter (ca 295 st)
• Nytt avtal med Dekra förhandlat och klart för 2018-2019. Alla enheter ska besiktigas under år 2018.
• Möten med leverantörer; CAB, Hella Gutmann, Dekra m fl
• Tre bilglasnämndsmöten under året.
• Pågående rättstvist med märkesverkstad ang. namnet ”auktoriserad bilglasmästare”
• Löpande teknisk rådgivning (Bernt Jonasson konsult)

INRAMNING
• Facebook-kampanj Budskap: Lär dig upptäcka en felaktig inramning - Var rädd
om din konst! Länk till ”Tecken på att din konst far illa”. Räckvidd: 22 640 pers
• Skapandet och uppdateringar av Certifierade Konstinramares facebook-sida
• Enkät för att få input från konstinramarna gällande utbildningen Hantverkslärling, kursutbud, temadagar, gesällprov och SM i Konstinramning 2018
• Studiebesök på Skissernas museum i Lund, i samband med GBFs kongress
• Besök av rammässan FamaArt i Bologna, 2 – 5 mar
• Möte med ledamöter från norska Rammebransjeforbundets styrelse i Bologna, 3 mar
• Tvådagars kurs i inramningsteknik av konst på duk på Glasskolan, 21 - 22 apr med 4 deltagare
• Fyra konstinramare har genomfört mästarutbildningen i konstinramaryrket
• Inramningsgruppen var representerade på Rammebransjeforbundets landsmöte och Norskt Mästerskap i inramning i Trondheim den 22 – 24 september
• Gesällprov i konstinramaryrket den 12 – 13 oktober, tre godkända provtagare
• Arbetsgruppsmöte utifrån ett femårs-perspektiv, 26 - 27 okt
• Tre mästare i konstinramaryrket hämtade sina mästarbrev i Stockholms Stadshus den 1 november
• Kurs i inramningsteknik av konst på papper 24 - 25 nov med tio deltagare
• Planering av SM i Konstinramning 2018 och eftermiddagsprogrammet på Glasdagen 2018

ORGANISATION/GEMENSAMMA PROJEKT
• Genomförande föreningsmötet 2017
• Planering Glasdagen 2018
• Fem styrelsemöten och tre AU-möten under året
• Deltagande Almedalen
– Medarrangör för det stora byggminglet
• Flertal möten och planering inom
– vd-gruppen Svenskt Näringsliv
– vd/ordf möten inom bygg och installationssektorn
– vd möten inom bygg och installation
– Svensk byggnäring
– Styrelsen för Glascentrum
– Samverkansmöten med andra organisationer, bl.a. Planglasföreningen, TMF
• Nordiskt samverkansmöte i Oslo
• Deltagit på Eurowindoors´ årsmöte i Stockholm
• Möten och planering i försäkringsgruppen avseende medlemsförsäkringen
• Möten och avtalstecknande avseende flera medlemsförmåner
• Glasbranschgolfen, ca 60 deltagare
• Deltagit på branschträffar och distriktsmöten under året
• Löpande återvinningsadministration

