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Bästa medlemmar,
Så har ett nytt decennium startat och vi i styrelsen vill gärna önska alla en god fortsättning och 
samtidigt dela lite återkoppling från vårt senaste möte i Milano och lite information inför året som 
kommer.

Medlemsmöte nr 1 i Milano 
19 oktober 2019
15 medlemmar var närvarande vid mötet
Vår agenda var öppen och fylldes på efterhand med många kloka inspel från engagerade 
medlemmar, vilket uppskattas mycket.
Vi talade bland annat om följande:

• Hur vi jobbar i föreningen
• Aktiviteter för medlemmar 
• Styrelsen - hur skall vi gå vidare?
• Vad skall föreningen vara till för? 

Samarbete med BFS
Föreningen för diskussioner om ett samarbete med BFS. Ett sådant samarbete skulle vara att vi får 
hjälp med att lösa de administrativa frågorna samt att genom deras resurser förbättra och utveckla 
våra medlemsmöten. 
Dialogen fortsätter och vi hoppas kunna nämna mer om detta under nästkommande 
medlemsmöte.

Arvodera interna uppdrag inom föreningen
Beslut inom föreningen att arvodera projekt för att kunna avsätta anställdas tid för arbete inom 
föreningen. Sådana uppdrag skall vara beslutade i förväg. Detta skulle eventuellt möjliggöra för ett 
större engagemang och få alla bra idéer till handling. Styrelsen arbetar vidare med att ta fram 
konkreta förslag på hur detta skulle kunna utformas.

Våra medlemsmöten
Vi behöver tydligare inbjudningar till våra möten och längre framförhållning i inbjudningarna 
önskas. 30 dagar är för lite. I slutet av detta brev kommer vi att presentera de datum som är 
aktuella för året (tyvärr blir årets första möte med 30 dagars varsel).
Anledningen till detta kan även vara att vi skulle behöva er input och önskemål på teman som ni 
känner är aktuella och intressanta. Så maila oss gärna med era idéer och annan återkoppling. 
Vi kommer även att erbjuda de som inte kan resa till möten att koppla upp sig via Teams eller 
liknande.
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Andra tankar är att mellan möten kanske via ev. Facebookgrupp träffas på AW i något spännande 
avslutat projekt eller samordna workshops med leverantörer. 

Vi vill också ta mer ta del av vad som utspelar sig och sägs på de internationella EAME mötena.

Kommunikationskanaler
Styrelsen skall under året arbeta för att kommunikationen och plattformen skall bli bättre och mer 
lättadministrerad. Idag är det svårt att få våra kunder att komma in och söka på konsulter, 
tungjobbat att få ut medlemsnyheter och inte så många som regelbundet har hjälp av hemsidan. 
Därför har vi även förslag på att öppna ett LinkedIn konto för alla medlemmar. 

Ex-jobb
Ett förslag som kommit upp är att föreningen ska erbjuda exjobb till en student på KTH eller annat 
tekniskt universitet för att utreda en aktuell branschfråga. Detta skulle även vara ett sätt att synas 
och komma närmare utbildningarna. Resultatet skulle förutom en skriftlig rapport kunna 
presenteras på ett medlemsmöte. 
Några exempel på frågeställningar:

• Hur beräknas ventilationsbehov i storkök? Skulle det kunna göras bättre?
• Sammanlagringsfaktorer för el. Hur beräknas detta? Går det att dra några förenklade 

slutsatser för olika typer av verksamhet?
• Partneringentreprenader. Blir det billigare?

Maila oss gärna om ni har fler förslag på upplägg och ämnen som skulle kunna studeras och vara 
av intresse för våra medlemmar.

Branschgemensamma riktlinjer 
Vad är vi olika kontor överens om? Hur kan vi förhålla oss samlat jämtemot vår omvärld? Vi tycker 
säkert inte lika om allt, men det finns ett behov av att kunna hålla samman i vissa frågor. 
Föreningen ska arbeta för att medlemmarna ska få tillgång till gemensamma ställningstaganden 
som FCSI Nordic står bakom gällande oklara regler och lagar. 

Vid nästa medlemsmöte fortsätter vi diskutera frågan om tillgänglighet i storkök för att sedan 
arbeta fram ett utkast på hur ställningstagandet kan se ut. Detta är tänkt att fungera som ett stöd 
för medlemmar då dessa frågor dyker upp i projekt.
  
Omvärldsbevakning
Styrelsen ska undersöka möjligheten att få en storköksanpassad omvärldsbevakning från Svensk 
Byggtjänst. Målet är att föreningen ska kunna tillhandahålla en anpassad bevakning med de 
ändringar som rör vår bransch och att vi några gånger per år ska få tillgång till en genomgång av 
hur detta påverkar vårt arbete. 
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Kommande möten
Till slut vill vi informera er om vilka datum som är aktuella under året, vi återkommer närmare om 
tema och plats när vi har allt klart.

• 13 februari 
Medlemsmöte i Stockholm 

• 23 april
Årsmöte i Stockholm

• 15-17 oktober
Medlemsmöte i Strasbourg i samband med FCSI-EAME Conference

Ni som konsulter skall under de senaste dagarna ha fått vår årliga medlemsenkät som vi hoppas 
att ni svarar på. Allt konstruktivt mottages med tacksamhet.

Väl mött till ett spännande nytt år!

Styrelsen 
FCSI Nordic
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