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Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsåret	  maj	  2013	  till	  maj	  2014	  haft	  10	  protokollförda	  möten	  varav	  2	  har	  
varit	  fysiska	  möten.	  En	  träff	  i	  Kungsör	  i	  oktober	  2013	  samt	  en	  träff	  i	  Göteborg	  januari	  2014.	  

Under	  året	  har	  föreningen	  fortsatt	  samarbetet	  med	  Hollertz	  &	  Stenvall	  AB	  men	  utifrån	  de	  
ekonomiska	  förutsättningar	  som	  föreningen	  har	  haft.	  Det	  har	  inneburit	  att	  vi	  minskat	  på	  
omfattningen	  av	  kommunikation	  och	  fortsatt	  utveckling	  av	  hemsida	  och	  endast	  avropat	  minsta	  
möjliga	  stöd	  för	  att	  upprätthålla	  medlemsregister	  och	  utskick	  av	  nyhetsbrev.	  	  Föreningen	  hade	  till	  
årsskiftet	  betalat	  av	  den	  upparbetade	  skulden	  till	  Hollertz	  &	  Stenvall	  AB	  och	  kommer	  återigen	  att	  öka	  
deras	  engagemang	  för	  att	  stödja	  föreningen	  med	  kommunikation	  och	  administration.	  	  

Lean	  priset	  från	  Lean	  forum	  bygg	  delades	  för	  fjärde	  gången	  ut	  i	  samverkan	  med	  tidningen	  
Byggindustrin.	  Vi	  har	  under	  året	  bytt	  namn	  på	  priset	  till	  Årets	  Leanbyggare	  för	  att	  undvika	  
sammanblandning	  med	  det	  Leanpris	  som	  Lean	  Foum	  delar	  ut.	  Pristagare	  2013	  (som	  delades	  ut	  mars	  
2014)	  var	  Strängbetong	  i	  Kungsör.	  	  

Föreningen	  har	  i	  april	  2014	  893	  registrerade	  medlemmar	  samt	  under	  2013	  över	  14	  000	  registrerade	  
besök	  på	  hemsidan.	  

Våra	  partnerföretag	  är	  i	  april	  2014:	  

Linbäcksbygg,	  NCC,	  Peab,	  Ytterbygg,	  Olive	  Tree,	  Prolog,	  Chalmers	  Professionals,	  MKB,	  Tyrens	  

Föreningen	  har	  i	  samverkan	  med	  Chalmers	  Professional	  arrangerat	  ett	  frukostseminarie	  i	  Stockholm.	  	  
Under	  mars	  arrangerades	  dessutom	  en	  Partnerdag	  där	  föreningens	  Partnerföretag	  fick	  särskild	  
inbjudan	  till	  en	  seminariedag.	  Fokus	  för	  Partnerdagen	  var	  att	  lyfta	  fram	  och	  lyssna	  av	  
partnerföretagens	  nytta	  och	  förväntningar	  på	  föreningen.	  	  	  
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