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Verksamhetsberättelse 2020 

 
Det var ett extremt ovanligt verksamhetsår på grund av covid-19-pandemins härjningar som gjorde 
föreningens huvudverksamhet, d v s visningar av praktiska exempel på hållbart byggande, mycket 
komplicerat att genomföra. Vi kunde inte träffas fysiskt, social distansering och karantänregler 
skapade ett problematiskt mötesklimat. På grund av detta flyttades en hel del av verksamhetens  
aktiviteter till digitala plattformar, t ex genomfördes styrelsemöten och arbetsmöten på Skype och 
Zoom.  
 
Föreningen arbetade under verksamhetsåret 2020 i två huvudriktningar. Å ena sidan utåtriktat  
genom att sprida kunskaper och organisera besök till föregångare som kan tjäna som goda exempel  
för hållbart byggande samt skapa möjligheter att nätverka inom hållbarhetsområdet. Å andra sidan 
påbörjade föreningen ett förändringsarbete för att möjliggöra en mer medlemsfokuserad förenings-
verksamhet liksom byggandet av en förenklad styrningsprocess inom verksamheten vilken för-
hoppningsvis ska bidra till en mer kreativ och inkluderande förening i framtiden. 
 
För att arbeta med föreningens administration anlitades en konsult, Julia Persson. Hennes uppgifter 
innefattar bl a underhåll och kontinuerliga uppdateringar av Facebooksidan och hemsidan, upprät-
tande av ett Instagram-konto samt utskick av nyhetsbrev. 
 
Föreningens hemsida analyserades av en utomstående expert och en uppgradering är nu inplanerad. 
Hemsidan blir ombyggd och fylld med nytt innehåll under 2021. Den nya hemsidan ska rikta större 
fokus mot medlemmarna och deras projekt samt ha ett modernt och uppdaterat utseende.  
 
Föreningen bytte redovisningskonsult vid slutet av 2020. Från 2021 blir föreningens nya redovis-
ningskonsult Catharina Flinck på CC Redovisningsbyrå i Malmö. 
 
EVENEMANG 
Under verksamhetsåret skapade föreningens medlemmar en rad evenemang där föreningen  
medverkade som samarrangör och/eller genom bidrag till marknadsföringen. Tyvärr var aktivi-
teterna begränsade p g a det rådande pandemiläget. 
 
19/3 2020 Årsmöte  
På grund av den rådande covid-19-situationen hölls mötet som gruppvideosamtal via Skype,  
tyvärr utan organiserad gästtalare som ett resultat av den osäkra situationen i samhället. 
 
4/6 2020 Rörums Skola  
Arbetsplatsbesök på Rörums skola, samarrangerat med Artekta Byggnadsaktiebolag. Platta på mark 
med kantelement av cellglas och isolering av cellglasgrus samt stomme som byggts med Isotim-
ber/lerputs. Takstolar av trä isolerade med lösull av cellulosa (Thermofloc), taktäckning av taktegel 
och plåt. 
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26/8 2020 HEJ ”Hållbart byggande Efter Jobbet” på Mossagården i Veberöd utanför Lund 
Nätverksträff och visning av pågående projekt med sprutad Senini hampakalk på Mossagården. 
 
16/9 2020 Ekobyn Baskemölla, Etapp 2   
Rundvandring och visning av de nyligen färdigställda flerfamiljshusen i Ekobyn i Baskemölla. 
Samarrangemang med Gabriel Ängmo/Ängmogruppen. 
 
19/11 2020 Byggplatsbesök Cellglasgrund  
Byggplatsbesök med visning och genomgång av cellglasgrund. Sveriges minst miljöskadliga grund 
med kraftig reduktion av betong och stål, enligt LTH. Samarrangemang med Cellglas Sweden. 
 
27/11 2020 EnergyHub & Adventsmingel  
Tyvärr blev detta evenemang inställt p g a smittskyddsläget. Visning av EnergyHub, ett nytt sätt  
att integrera solel, energilagring och elbilsladdning i ett och samma system skjuts fram till nästa 
verksamhetsår. Systemet är skalbart och passar både villor och större byggnadsprojekt. Vid första  
möjliga tillfälle under 2021 ska vi titta på systemet i en villa tillsammans med Torbjörn Rönning 
från Ekologisk Energi. 
 
23 – 25/11 2020 Kurs: Hampakalk & prefab  
HBSYD har också hjälpt medlemsföretaget House of Hemp att marknadsföra evenemang som  
en tredagarskurs i att bygga prefabpaneler i hampakalk. Kursen arrangerades av House of Hemp 
och Nordic Hemp Building School. 
 
STYRELSEARBETE & EKONOMI 
Styrelsen har sammanträtt tio (10) gånger med sju (7) protokollförda styrelsemöten och  
tre (3) informella arbetsmöten.  
 
Föreningens intäkter har under 2020 utgjorts av medlems- och serviceavgifter: 40 000 kr.   
Aktuell kassabehållning vid årsskiftet: 307 396 kr.  
 
Föreningen hade vid årsskiftet sammantaget 43 enskilda medlemmar och medlemsföretag.  
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