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Ordförande har ordet
Årsmötet på Kronovall i Skåne
var mycket lyckat. Om det var
långt för många att resa till Skåne
hoppas jag det går lättare att ta sig
till Sundsvall. Där räknar vi med
att ha årsmötet 2006.

Observera att vi INTE skall ha
arrangemanget ÖPPET HUS-
restaureringar i år!

Hemsidan är under bearbetning.
Den skall bli mer attraktiv och
lättanvänd. Medlemslistan görs
mer överskådlig och vi får en
sökmotor där man kan leta under
rubriken målning och få fram
måleriföretag, osv. Underrubriker
som dekormåleri underlättar
sökningen. Mer bilder kommer
också att lätta upp helheten.

FIBOR Medlemsutveckling
arbetar nu med höstens program.
Det är snart klart, men jag tror
mig veta att det blir en aktivitet
med DaCapo i Mariestad; ett möte
på Rosendals trädgård; ett
spännande höstseminarium med
extra stämma i november i
Uppsala eller Stockholm. Det
färdigställda programmet kommer
att läggas ut på hemsidan i
augusti.

Äntligen verkar det som om vi fått
sommar! Jag önskar alla en riktigt
trevlig sommar med gott om
arbete varvat med rekreation.

Vi ses i samband med höstens
aktiviteter!

Marie Klingspor Rotstein

N y h e t s b r e v
FIBOR
Företag inom byggnadsvård och restaurering
En branschorganisation

VIKTIGA ÄNDRINGAR

Kronovall med anslutande parkmiljö gav en fin inramning till årsstämman.
Den föreslagna stadgeändringen klubbades igenom. För att ändringen skall vinna
laga kraft krävs det två stämmobeslut. Med anledning av detta kallas till en extra
stämma senare i år. Om förslaget bifalles ännu en gång kommer organisationer,
företag och personer som på något sätt är knutna till byggnadsvård att kunna
ansöka om partnerskap i FIBOR från årsskiftet.

Kriterierna för medlemskap i FIBOR skall läggas ut som information på
vår hemsida. De utgör grunden i vårt arbete med att skapa en kvalitetsstämpel
på medlemsskapet. Parisresans besök har inspirerat oss att ytterligare skärpa
såväl kriterierna för medlemsskap som den årliga uppföljningen. Den bearbe-
tade versionen kommer att läggas ut på hemsidan under hösten och kommer
att gälla från årsskiftet. De nya kriterierna kommer att vara till stor hjälp vid
lanserandet av FIBOR-kompetens som riktmärke för kvalificerad bygg-
nadsvård.  (Läs om certifiering och klassificering i Frankrike på sid 3-4).

Öppet Hus-Restaureringar som vi planerade att ha i september skjuter vi på
till nästa år. Anledningen till detta är att FIBOR kommer att vara medarrangör
i en utställning med tema Byggnadsvård på Stockholms Stadsmuseum
sommaren 2006. I skrivande stund är inte det slutgiltiga beslutet taget, men
det är mycket troligt att utställningen blir av. Tiden är tänkt från mitten av juni
till mitten av september. Under vernissageveckan och utställningens tre sista
veckor skall vi i så fall även ha praktiska aktiviteter som besökarna får be-
skåda på nära håll. Murning, fönsterrenovering, målning... Våra konsulter kan
finnas på plats och besvara  restaureringsfrågor. Föredrag kommer också att
hållas. Mer om planerna för utställningen när det är fastställt att den verkligen
blir av. Men, tanken är att vi då skall ha ett fullödigt program för Öppet Hus-
restaureringsveckan. Denna aktivitet får då extra stor uppmärksamhet och
draghjälp, samtidigt som utställningen blir behjälpt av den.
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