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Öppning av årets kongress 
Nästan 140 personer samlades för två 
dagars förbundskongress på storslagna 
Clarion Hotel Post i Göteborg. På plats 
fanns representanter från drygt 50 
medlemsföretag samt inbjudna gäster 
från branschen och 
Solskjermingsforbundet (Norge) 
 
 
 



Förbundskongressen 2013 
21/11  
  
 Förbundsstämma och Bolagsstämma 
Årets förbundsstämma och bolagsstämma 
genomfördes enligt stadgarna och styrelsen 
för verksamhetsåret 2013-2014 valdes enligt 
följande: 
 
Ordförande: 
Rickard Harrysson, AH:s Group 
 
 Vice Ordförande & ordinarie ledamot: 
Susanne Pernefors, Luxaflex Scandinavia 
 
Ordinarie ledamöter:  
Mattias Klasson, Vestamatic Scandinavia   
Mats Carlsheimer, Rullux Markis & Persienn  
Sara Gustafsson, Perstorps Persienn   
Jonas Malmquist, Miljöma   
Joachim Blomgren, Sandatex 
  
Suppleanter: 
Thomas Kock, Hunter Douglas Scandinavia  
Nina Vänn, Sidsjö Persienn & Markis 
 
  

 
 
 
 

Avgående vice ordförande och styrelseledamot Niklas Blomgren 
avtackades och hyllades för sin insats i Svenska Solskyddsförbundet 

TACK Niklas! 
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”Solskydd i bostäder” Max Tillberg, 
civilingenjör/specialist inneklimat, 
Bengt Dahlgren AB 
Max Tillberg höll , liksom förra 
kongressen, ett mycket  informativt 
och uppskattat föredrag där Max bland 
annat berörde Miljöbyggnad, 
elektromagnetiska glas, ventilerade 
invändiga solskydd, kravspecifikationer 
för styrning av solskydd och metoder 
för att arbeta med solskydd. Max 
Tillbergs presentation finns att ladda 
ned på Solskyddsförbundets hemsida. 
 
 
 
 



Förbundskongressen 2013 
21/11  
  
”Energi – vad har hänts sedan sist?” 
Anders Hall, energiexpert Svenska 
Solskyddsförbundet & ledamot i ES-
SO 
Anders tog vid där Max slutade och 
församlingen fick ta del av vad ES-SO 
har på sin agenda för närvarande 
gällande  sitt position-paper, 
produktblad, utbildningsprogram, 
seminarier och studier.  Vi fick 
information om olika typer 
miljöcertifieringar av byggnader. 
Anders berättade också om  det arbete 
som är påbörjat av förbundets 
energigrupp och styrelse gällande  en 
eventuell utveckling av en 
solskyddsmodul till 
beräkningsprogrammet IDA ESBO. 
Anders Halls presentation kan laddas 
ned från förbundets hemsida. 
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Förbundet informerar 
•Diplomerad Installatör – utvändigt 
solskydd: ny utbildning som startar i 
januari och februari 2014. 
•Diplomerad Solskyddstekniker 2014: 8-9 
januari med tenta/återsamling 13 mars. 
•Chefsutbildning: presentation av höstens 
genomförda kurs som var mycket 
uppskattad. Två av kursdeltagarna, Claes 
Strandberg och Lotta Malmquist, delgav 
sina reflektioner från kursen. 
•Invändigt solskydd – barnsäkerhet: kort 
information gavs kring kommande 
revidering och skärpning av EN13120 
•Solskyddsdagen: Niklas Blomgren drog 
vinnaren av ett resepresentkort på 10 
000:-. Den lyckliga vinnaren heter Annica 
Corbé från Askim och hon firade höstens 
Solskyddsdag hos Björneröd Solskydd. 
 
 
 

Rickard Harryson & Jonas Malmquist informerar om Diplomerad Installatör 

Claes Strandberg & Lotta Malmquist reflekterar över Chefsutbildningen 
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Solskyddspriset 
Årets vinnare (igen!)  av 
Solskyddspriset blev Thoréns Markis & 
Persienn som i hård konkurrens tog 
hem den prestigefyllda utmärkelsen 
med det vinnande bidraget 
”Torslandaskolan”. Peo Thorén tog 
emot utmärkelsen som överlämnades 
av Mattias Klasson och Jonas 
Malmquist som är jury. Mer 
information om vinnande bidrag 
kommer inom kort. 
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Minimässa & Mingel 
Tack till alla utställare och deltagare på 
årets minimässa och mingel som var 
mycket trevlig och välbesökt. 
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 ”Beslut & Framtid” – Anders Nygren 
& Anders Englund, SemesterDesign 
Anders och Anders  som sedan en tid 
tillbaka är förbundets 
samarbetspartner gällande 
marknadskommunikation och media 
berättade om  hur förbundet framöver 
tänker vässa sin marknadsföring av 
sina medlemmar gällande hemsidor, 
Solskyddsaktuellt , Solskyddsdagen 
mm. 
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”Varför Sociala Medier?” Annica 
Ljungberg, XLNT Communications 
Annica avslutade årets kongress med 
handfasta råd och workshops kring  
det heta ämnet sociala medier, 
Facebook, Linkedin mm. Annicas 
presentation finns att ladda ned från 
förbundets hemsida. 
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