Mötesanteckningar från telefonmöte med referensgruppen för samverkan
Tisdag 7 mars kl. 09:00 – 10:00
__________________________________________________________________________________
Deltagare:
Ingrid Eiken, Josefine Uppling, Anders Edmark, Henrik Nilsson, Catarina Löfberg, Saki Carapanos.
Erik Wikander och Catharina Lager Sundberg meddelade tidigare förhinder att delta.
Håkan Hellström och Peter Yllmark deltog inte på mötet. Alla tre gavs möjlighet lämna synpunkter i
efterhand via e-post.

Under mötet diskuterades arbetet med en gemensam vision för Mäklarsamfundet. Den nuvarande
visionsformuleringen har justerats efter de synpunkter som lämnades vid referensgruppens senaste
möte.
Fyra övergripande frågor diskuterades:
1.

Kan Samverkansgruppen ställa sig bakom den visionsformulering som bifogats i tidigare mail
i ppt-format?

2.

Kan Samverkansgruppen enas om att visionen ska presenteras vid nästa Branschrådsmöte?

3.

Är Samverkansgruppen enig om att presentera visionen vid nästa Branschrådsmöte?

4.

Bör Mäklarsamfundets stadgar förändras i linje med visionen?

Anders Edmark betonade att ett viktigt syfte med visionen är att underlätta definitionen av målet
sett som antal transaktioner. Rätt formulerad ger visionen svar på vad som är ett rimligt och
trovärdigt mål avseende antal transaktioner i en bostadsmarknad som är i balans.
Mötesdeltagarna var eniga om att ställa sig bakom visionsformuleringen i sin nuvarande form. De
medlemmar i referensgruppen som inte deltog i mötet har getts möjlighet att lämna synpunkter via
e-post. Mötesdeltagarna enades också om att visionen kan och ska presenteras vid nästa
Branschrådsmöte samt att stadgarna bör förändras och/eller att nödvändiga tillägg behöver göras för
att fånga visionen.
Henrik Nilsson påpekade att visionen så som den nu är formulerad är omfångsrik och att
prioriteringar kan behöva göras. Catarina Löfberg lyfte att det också kan finnas en fördel med att
visionen är matig och täcker in så många delar som möjligt.
Nästa steg: Medlemmar i referensgruppen som inte deltog lämnar eventuella synpunkter via e-post.
Visionen uppdateras i linje med eventuella synpunkter med målet att den ska presenteras vid nästa
branschrådsmöte 27/3 2017.
//Joakim Lusensky

