FORUM
STÅLBYGGNAD
Stålbyggarnas mötesplats för utveckling
2017
och konkurrenskraft!
Fredag 10 februari 2017
First Hotel Norrtull i Stockholm

Anmäl dig
redan nu!

Utveckla ditt företag och svenskt stålbyggande
Med positiva erfarenheter från förra årets branschdag arrangerar nu MVR en heldag med
intressanta föredrag och givande rundabords-diskussioner i anslutning till föredragen.
Tillsammans utvecklar vi möjligheter, föreslår lösningar, och beslutar hur vi går vidare för att
öka konkurrenskraften för branschen och våra företag.

09:30 Morgonfika bland övriga deltagare och utställare
		
		

Dagens moderator hälsar välkomna!
- Ove Lagerqvist, ProDevelopment

10:00 EN 1090/CE-märkning påverkar stålbyggarnas konkurrenskraft!
		
		
		

Ökad efterlevnad – Konkurrens på lika villkor är en förutsättning för
lönsamma företag. Idag upplever många i branschen att oseriösa företag
tillåts verka fritt.
Vad kan vi göra för att minimera ojämlika konkurrensförhållanden?
- Sara Elfving, Boverket

11:00

Kaffepaus bland övriga deltagare och utställare

11:45

Regelförändringar – Vi har idag regler som i stor utsträckning bestäms på
europanivå och ett förändringsarbete pågår kontinuerligt.

		

		

Vilka förändringar är på gång och vad innebär det för ditt företag?
- Björn Uppfeldt, MVR

13:00 Lunch på Stålbyggarnas mötesplats

14:15 Stålbyggaren en starkare aktör i byggandet!
		
		

Ökade möjligheter – Stålbyggarna är idag ofta underleverantörer till en beställare
som är betydligt större och starkare. Det är ett problem för branschen.

Hur blir vi starkare?

15:00 Kaffepaus bland övriga deltagare och utställare
15:45 Internationell utblick - I England har man lyckats förändra styrkeförhållandena.
		

		

Kan vi dra nytta av deras modell?

- Anders Svedenfeldt, Elis Johansson Smide

17:00 Avslutande mingel
Torsdag 9 februari

Plats och Boende

Kurs i Arbetsrätt

First Hotel Norrtull
(St Eriksgatan 119, Stockholm)
ligger lättillgängligt med bil och på
bekvämt avstånd från Stockholms
helgutbud.

13.00 Arbetsrätt – uppsägning
14.30 Fika

14.45 Arbetsrätt – uppsägning, fortsättning
16.15

Paus

Hotellrum
795:- + moms för enkelrum.
995 :- + moms för dubbelrum
Ange ”MVR” vid bokning

Kostnad:

Medlem MVR 995:Ej medlem 1.495:-

www.firsthotels.se/Norrtull
tel. 08-30 03 50

16.30 Medlemsmöte/Föreningsledarmöte
18.30 Fördrink

Kostnad och anmälan

Forum Stålbyggnad – Torsdag 9 feb

Medlem MVR: 1.995:(anmälan innan 16 december 1.495:-)

19:00 Middag

Ej medlem: 2.995:(anmälan innan 16 december 2.495:-)

Alla deltagare på fredagens mötesplats för stålbyggare
– Forum Stålbyggnad – träffas på en god middag där
vi träffar gamla vänner, knyter nya kontakter, byter
erfarenheter och har en trevlig kväll!

Kurs i Arbetsrätt: 995:- (medlem i
MVR) / 1495:- (ej medlem)
Middag: (torsdag 9 februari) 795:-

En god middag med vin: 795:-

Medföljandeprogram: 995:Anmälan: görs på
www.mvr.se eller info@mvr.se

Medföljandeprogram

!

n
Välkomme

Under fredagen arrangeras ett trivsamt
medföljandeprogram med rundvandring
på NK och Mood Galleria som avslutas
med en lunch och Champagne-provning
med Richard Juhlin.

