
SMF-årskonferens 21-23 nov 
 

Personligt närvarande 
Urban Nordqvist, Betong på väg, 
Andreas Thorelund, Betong på väg 
Anne-lie Aunes, Betong på väg/Aproduktion 
Henrik Jönsson, Jönssons Betong 
Andreas Williamson, Willes Betongpump 
Göran Kjellman, Kjellmans Betongpump 
Börje Bäckström, Börjes Betongpump 
Lars Lundström, Sika 
Michael Andersson, Sika 
Bo Johansson, Capton 
Tor Ericsson, Cementa. 

Inledning 
Henrik och Urban berättar varför SMF (Svenska Mobilbetongföreningen) kommit till. 
Syftet med föreningen är att stärka och utveckla möjligheterna för platsblandad 
betong. 

Hemsidan 
Anne-lie presenterar hemsidan som ska vara ett marknadsverktyg för 
medlemmarna. 

Grupparbete 
Uppgiften var ”vad ska SMF innehålla? 

Redovisning av grupparbete 
•Hur myndigheter kontaktas 
•Information om hur marknaden ser ut globalt 
•Miljön 
•Utbildningar 
Henrik Jönsson kom med den passande slogan: varför välja mellan pris o kvalite, när 
du kan få båda med platsblandad betong. Den godkändes direkt 

Nya stadgar 
Nya stadgar godkändes av medlemmarna 

Ändringar och förbättringar av hemsidan 
•Tillägg gällande flikar 
Miljö Referensobjekt 



•Under Miljö 
Räkne-exempel (antal transporter, mil,liter,spill,volym) Hur ser kontakten ut med 
Europa? Har vi något att lära från Europa? Akademiska inslag om miljön. 
•Referensobjekt 
Efterfrågades till hemsidan skicka in gärna med någon bild och några rader varför 
det varit ett bra jobb, ex. bra samarbet, bra förarbete, annorlunda, flexibilitet. 
•Aktuellt 
Under den fliken ska de ligga utbildningar när de kommer att startas den som ligger 
närmast var önskemål om ”Klass 3 Betongkännedom?samt Pumpcertifiering. 
•Medlemmar 
Varje månad göra en intervju av någon av medlemmarna den kommer att ligga på 
sidan av medlemmarna. 

Medlemmarna informerar 
Tor Ericsson 
Trycksäkerhet visade en film om vikten av trycksäkerhet 
Lars Lundström/ Michael Andersson 
Sika visade ett bildspel hur de gör tunnlar 
Bo Johansson 
Capton visade en film från gröna lund ett av deras projekt för mönsterstämplad 
markbetong 
Andreas Willianmson 
Willes Betongpump Berättade om vad de kan göra samt hur deras maskinparkser 
ut. 

Sammanfattning 
Nästa möte planeras vara i Sälen 28-29/3 -09 (mer info kommer att finnas på 
hemsidan) 
Betongfeber kommer att vara nästa stora evenemang att synas på för SMF mer om 
den mässan finns på hemsidan. 

Avslut 
Urban Nordqvist och Henrik Jönsson avslutade mötet med att tacka för 
medlemmarnas stora intresse för den nya föreningen. Finland Symphoni 2008-11-23 
Konstituerande möte 
Möte sammankallat av Urban Nordquist, Ronny Jönsson och Henrik Jönsson, för 
bildande av ideell organisation för främjande av mobilbetongbranschens utveckling. 
Mötet avhölls i Kungsör den 19 maj 2008. 

Personligt närvarande: 
Urban Nordquist 
Ronny Jönsson 
Henrik Jönsson 



§1/ Öppnande 
Urban Nordquist hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. 

§2/ Funktionärer: 
Till att leda mötet valdes Urban Nordquist 
Till att skriva dagen protokoll valdes Urban Nordquist 
Till att justera protokollet valdes Ronny Jönsson och Henrik Jönsson 

§3/ Dagordning 
Förslag till dagordning fastställdes 

§4/ Information 
Informerade om bakgrunden till varför initiativ tagits till föreningsbildande, byggd på 
demokratiska former med full insyn för medlemmar. 

§5/ Bildande 
Närvarande personer beslutade enhälligt att bilda ideell förening med syfte att 
främja mobilbetongbranschens utveckling samt övrigt enligt §3 i bilagda stadgar. 

§6/ Stadgar 
Mötet beslutade enhälligt om stadgar, vilka antogs. Stadgarna skall ligga till grund 
för föreningens arbete och verksamhet. Antagna stadgar bifogas protokollet. 

§7/ Val 
Styrelsemötet beslutade enhälligt att välja interimsstyrelse fram till årsmötet enligt 
antagna stadgar. 
Till ordförande valdes Urban Nordquist 
Till kassör valdes Anders Asplund 
Till sekreterare valdes Andreas Thorelund 
Till ledamot valdes Ronny Jönsson 
Till suppleant valdes Henrik Jönsson 
Revisorer 
Till revisor valdes Godkänd Revisor Kjell Isaksson 
Valberedning 
Till valberedning valdes Urban Nordquist och Ronny Jönsson. 

§8/ Medlemsmöte 
Mötet beslutade att första medlemsmötet skall äga rum under juni månad. 

§9/ Medlemsavgift 
Mötet beslutade enhälligt att medlemsavgiften per år skall beslutas på första 
medlemsmötet. 
Samtliga närvarande anmäldes som föreningens första medlemmar. 



§10/ Föreningsnamn 
Som förslag till föreningens namn angavs Svenska Mobilbetongföreningen. 
Efter omröstning beslutade mötet antaga namnet Svenska Mobilbetongföreningen 
att arbeta under. 

§11/ Firmateckning 
Mötet beslutade att föreningen, tills vidare, skall tecknas av styrelsen samt av 
ordföranden ensam 

§12/ Övrigt 
Mötet delegerade till styrelsen att besluta om logotyp. 
Mötet uttalade målsättningen att var och en av de som nu anslutit sig som 
medlemmar skall vara aktiva för föreningens bästa enligt stadgarna, speciellt frågor 
med anknytning. 

Avslut 
Urban Nordquist avslutade mötet med att tacka de närvarande för visat intresse och 
hoppades på gott samarbete i styrelsen och bland medlemmar. 
Kungsör 2008-05-19 

 


