
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ARKITEKTURENS VÄNNER ÅR 2016 
Verksamhetsberättelsen gäller perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 
 
 
Medlemmar 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen följande antal betalande medlemmar:  
381 enskilda (373 år 2015), 123 par (137), 14 juniorer (86) och 59 företagsmedlemmar 
(58). Hedersmedlemmar är professor Bengt OH Johansson, arkitekt SAR/MSA Jöran 
Lindvall och fil.kand. Ingrid Runnquist. Sedan Kerstin Brunnberg slutade som 
överintendent på ArkDes är hon ständig medlem i föreningen. 
 
Styrelsen och andra förtroendevalda 
Landskapsarkitekt LAR/MSA Tomas Saxgård, ordförande 
Civ.ing. Tomas Alsmarker 
Fil.dr. Stina Hagelqvist, vice ordförande 
Arkitekt A/MSA, byggnadsantikvarie Ulf Melander 
Byggmästare Gustav Wallin 
Arkitekt SAR/MSA Hanna Samuelsson 
Arkitekt, fil.dr. Malin Zimm   
 
Fram till den 1 juli var tf överintendent Kerstin Brunnberg särskilt inbjuden till 
styrelsens möten såsom representant för Arkdes, perioden därefter intendent Karin 
Waern Åberg.  
 
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda styrelsemöten.  
 
Valberedningen inför årsstämman 2017 består av arkitekt SAR/MSA  
Carl-Gustaf Hagander (sammankallande), arkitekt SAR/MSA Anna-Karin Edblom och 
redaktör Dan Hallemar.  
 
Sekreterare i vänföreningen har varit arkitekt SAR/MSA Mikaela Eckered och arkitekt 
SAR/MSA Hanne Weiss Lindencrona. Ekonom Inger Lundmark har ansvarat för 
ekonomin. 
 
Revisorer har varit arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander och arkitekt SAR/MSA 
Erik Stenberg. 
 
Medlemsavgifter och förmåner 
Medlemsavgifterna har under 2016 varit: 
Enskild medlem  300 kronor 
Par (två medlemskort) 480 kronor 
Medlem t o m 30 år  100 kronor (200kr från 1 juli 2016) 
 
För företagsmedlemmar har avgifterna varit : 
Företagsmedlem (fyra fria kort)   950 kronor 
Företagsmedlem (åtta fria kort)                       1400 kronor 
 
På stämman 2015 beslutades att medlemsavgiften skulle höjas år 2016 i alla kategorier. 
Mot bakgrund av den osäkerhet som präglat verksamheten under året och 
regeringsbeslutet att införa gratis inträde på ArkDes from 2016, beslutade styrelsen 
senare att inte följa stämmans beslut. Höjningen har genomförts per den 1 januari 2017. 

 
 

 
Medlemsförmåner under 2016 har varit fri entré till Arkitektur- och Designcentrum och 
till Moderna Museet, inbjudningar till föreningens program (fyra medlemsbrev under 
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året samt två informationsbrev per mail resp. ytpost), information om ArkDes 
programverksamhet och 50% rabatt på avgiften till ArkDes program. Dessutom har 
medlemmar 10% rabatt i Moderna museets restaurang och på Café Blom. 
 

 
Arkitektur – och designcentrums framtid 
Liksom år 2015 har frågan om Arkitektur-och designcentrums framtid präglat år 2016. I 
mars inlämnade föreningen ett remissyttrande till regeringen som svar på utredningen 
”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” (SOU 2015:88) och 
förordade en utveckling av ArkDes i stället för den föreslagna nedläggningen. Redan i 
april klargjorde emellertid Kulturdepartementet att ArkDes skulle vara kvar i sin roll 
och varken inordnas i Moderna Museet såsom föreslagits i en tidigare utredning eller 
förändras enligt det förslag som den nämnda utredningen föreslagit.  Sedan  
den 1 juli har verksamheten väntat på att regeringen skulle utnämna en ny 
överintendent. 
 
Föreningen har under året sökt stöd hos medlemsföretagen för ekonomiska bidrag till 
en ny familjehörna på ArkDes och ett tiotal företag har tills vidare lämnat sådant 
bidrag (tv 61tkr).  

 
 
Medlemsvärvning 
Mot bakgrund av något sjunkande medlemsantal (se inledningen) har styrelsen arbetat 
med frågan om medlemsvärvning. Inte minst är det angeläget att söka öka antalet 
medlemsföretag och att vidga kretsen mot byggbranschen. Uppgiften att finna nya 
medlemmar blir än mer angelägen sedan regeringens beslutat införa gratis inträde på 
statliga museer, dvs på både Moderna Museet och ArkDes från februari 2016. 
 
 
Studiebesök och övriga evenemang 
Under året har föreningen genomfört 10 studiebesök/visningar (varav ett 
tredubblades), sex föreläsningar, ett seminarium, ett samtal om ArkDes framtid, en 
lördagsutflykt, en helgresa och en utlandsresa. Evenemangen har tillsammans lockat 
ca 900 deltagare.  
 
Dessutom har årets stämma genomförts, med ca 40 deltagare. Den inleddes med en 
visning av ArkDes stora bostadsutställning och avslutades med en vårbuffé.  
 
För mer detaljerad info om föreningens program se bilaga. 
 
 
Slutord 
När detta skrivs, inför stämman 2017, har en ny överintendent utnämnts för ArkDes, 
fil.dr Kieran Long, tidigare intendent vid Victoria& Albert Museum, London. Efter flera 
osäkra år är det nu allas förhoppning att ArkDes ska få en nystart. ArkDes har en unik 
möjlighet att vara ett museum med en unik samling av internationell betydelse och 
samtidigt vara en plattform för debatten om framtidens städer. Vänföreningen har en 
viktig roll i att stödja ArkDes och medverka i uppgiften att sprida kunskap om 
arkitektur och design. Vänföreningen behöver sina medlemmar i det arbetet och 
frågan om medlemsvärvning kommer även under 2017 att vara en prioriterad uppgift. 
 
 
 
 
Stockholm i april 2017 
 
Styrelsen  

 


