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Inledning
Året har kännetecknats av en hög nivå på aktiviteter.
Exempel på genomförda aktiviteter
Årsmöte med Ordinarie Föreningsstämma
Årsmötet genomfördes den 9–10 mars i Jönköping med ca 50 deltagare. Ett flertal
kunder deltog i en öppen debatt om ökande kravställningar samt presenterades
skriften ”Att köpa ytbehandling”
VD-Dag
Den 5:e oktober genomfördes VD-dagen i Husqvarna med 30 deltagare. Ekonomi
och investeringsbehov var i fokus.
Hemsida
Uppdateras löpande och har därmed ett aktuellt innehåll. Publicering har gjorts av
information kring Sexvärt krom, Standardlista över oorganiska ytbeläggningar.
IT
Under året har vi arbetat med att skapa en egen IT-lösning som syftar till att SYF ska
ha en plattform där vi enkelt och strukturerat kan dokumentera vår verksamhet och
som därmed också blir lätt åtkomligt för alla i styrelsen. Detta underlättar även vid
överföring av information vid byte av valda representanter för SYF. Detta gäller även
för administrativa uppgifter. Exempelvis är vår bokföring flyttad till vår egen plattform
från och med 2018.
Marknadsföring
I Ytforum nr 7 som vände sig till inköpare & konstruktörer marknadsförde vi SYF och
vår ytbehandlingsguide i en artikel.
Digi-Load (Robotlyftet)
Vi är en del av detta fleråriga projekt som drivs av Swerea och syftar till att
effektivisera vår bransch genom automatisering och digitalisering.
Framtagning av Kemimatris
På grund av de höga krav som ställs på dokumentation, kontroll och miljö vad gäller
hanteringen av kemikalier samt för att kunna möta Arbetsmiljöverkets krav vid

inspektioner initierades av styrelsen ett arbete med att ta fram ett verktyg, anpassat
för vår bransch, som ska underlätta detta. SYF äger rätten till detta verktyg.
Samarbete SPF
Två styrelseledamöter deltar i arbetet med att utvärdera ett eventuellt samarbete
mellan branschorganisationer
Rådgivning
Genom bland annat vår hemsida får SYF en del förfrågningar i första hand om var
leverantörer till olika ytbehandlingar kan finnas. SYF kan också ge råd när det gäller
val av ytbehandling. Under året har också förfrågningar från köpare av ytbehandling
inkommit i första hand rörande regler för användning av sexvärt krom samt frågor om
YLK.
Ekonomi
Styrelsen har inte heller i år tagit ut några arvoden för styrelsearbete men debiterar
för nedlagt arbete utöver normalt styrelsearbete. Ordförande debiterar som inhyrd
uppdragstagare för sitt arbete.
Medlemsavgiften har utdebiterats enligt beslut vid årsstämman med 50 % av full
avgift.
Kostnaderna har under året ökat vad avser IT, arvoderad ordförande,
konsultkostnader samt framtagande av Kemimatris och Lagbevakning.
Utbildning
I samarbete med Jan Sidén pågår ett arbete med att kommersiellt kunna erbjuda
utbildning i SYF:s regi för inköpare och ytbehandlare med guiden ”Att köpa
ytbehandling” som grund. Arbetet har kommit så långt att vi kan idag genomföra en
utbildning.
Miljöarbete/Remisser
Styrelseledamöter har
•
•
•
•
•

Bevakat utvecklingen av regler runt sexvärt krom.
Bevakat och deltagit i möten runt remissfrågor avseende miljöfrågor som rör
våra medlemmar.
Deltagit i Industrirådets möten Teknikföretagens ställningstagande angående
Cirkulär ekonomi.
Samverkansgrupp för EU-arbete mellan Näringsliv och Naturvårdsverket.
Deltagit i ett antal möten med Naturvårdsverket, Länsstyrelser och
Teknikföretagen.

Övrigt
Utvärdering av leverantör av Lagbevakning.
Uppdatering av YLK
Standardisering
Arbete med att uppdatera SYF Standard 2000 till utgåva 3 har gjorts under året.
SYF är medlem i SIS och deltar i arbetsgruppen TK116. Göran Holmbom deltar med
bekostnad av SYF.
Kostnadsindex ytbehandling
Ett kostnadsindex för ytbehandling finns och redovisas i tidningen Ytforum.
Omsättningsstatistik
Varje månad redovisas ett mått på branschens omsättning.
Information
Tidskriften Ytforum utgör en medlemsförmån och distribueras kostnadsfritt. SYF
informerar om förändringar i lagstiftningen till vissa medlemsgrupper via
lagbevakningstjänsten.
Medlemmar
SYF har 56 medlemmar. 3 nya har antagits under 2017.
Styrelsemöten
Under året har styrelsen haft 7 protokollförda möten. På styrelsemöten medverkar
både ledamöter och suppleanter. Närvaron vid styrelsens möten är hög. Protokollen
läggs ut på hemsidan.
Styrelsens sammansättning var:
Sven-Erik Neergaard-Möller (Ordf.)
Stefan Wahlnersson (vice Ordf.)
Anders Hultmark
Jonas Ekström
Anders Mattsson
Leif Dehlén
Kristian Löwhagen
Nils Ericsson
Tomas Enocsson
Per Ekholm

Glacial Consulting
Swedecote
Provexa
Bodycote Ytbehandling
Vårgårda Kromverk
Zinkano
Ferroprotekt
Alvesta Galvaniseringsverkstad
Proton Group (del av år)

Adjungerad Proton Group (del av år)

