Veivalg for byggutengrenser.no i 2013
I forbindelse med prosessen rundt valg av videreføring eller avvikling av byggutengrenser.no
fra 31.12.2012, har styret i byggutengrenser.no vurdert ulike veivalg. Det er tre mulige
løsninger og disse vil bli ytterligere presentert for medlemmene under ekstraordinært
årsmøte 30.8.2012.
De tre ulike veivalgene som medlemmene må ta stilling til er:

1. Videreføring med samme medlemsmasse og prosjektkontingenter som i 2012
Arbeidet videreføres med samme bemanning som i dag men med justerte oppgaver i tråd
med betong- og murbransjens behov. Dette forutsetter at innbetalte medlemskontingenter
ligger minst på samme nivå som i 2012.
Målet er å beholde byggutengrensers styrke som varemerke samtidig som medlemmene kan
justere innholdet i prosjektets aktivitetesplaner. Dette gjør det mulig å opprettholde den
samlende aktiviteten og verdiene i byggutengrenser.no inntil ny varig struktur i bransjen er
opprettet. På denne måten oppnås et fortsatt fellesskap i betong- og murbransjen og man
hindrer splittelse som vil virke ødeleggende for arbeidet med de overordnede målsetningene.
2. Nedleggelse ved prosjektets avslutning 31.12.2012
Dersom medlemmene ikke vedtar å videreføre i byggutengrenser.no, vil arbeidet med
avviking av prosjektet starte i september 2012 for å være ferdigstilt ved årsskiftet. Avtaler
med prosjektets personell opphører ved årsskiftet, websider stenges og alle aktiviteter
opphører.
Bedrifter eller organisasjoner i bransjen utfører selv de aktiviteter som blir prioritert av de
enkelte.
3. Nedbygging av prosjektaktiviteter gjennom 2013
Denne løsningen er basert på en minimumsfinansiering fra gjenværende medlemmer. Ingen
nye aktiviteter startes opp men avtalene med lærestedene om Professor II stillinger
videreføres ut 2013. Øvrige aktiviteter styres til avslutning.
Prosjektets personell avslutter sannsynligvis sitt engasjement i byggutengrenser.no tidlig i
2013 og nedbygging organiseres av styre, arbeidsutvalg og innleide ressurser i prosjektet.
byggutengrenser.no styrke som varemerke forsvinner fort som følge av lav synlighet og liten
tilstedeværelse i bransjen.

Styrets innstilling:
Styret i byggutengrenser.no anbefaler overfor medlemmene å gå for veivalg 1 og viser til
forslagsdokument

