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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 
Arkitekturens vänner den 16 maj 2017 i hörsalen på 
Arkitektur- och Designcentrum.  

 

§1.  
Föreningens ordförande Tomas Saxgård öppnade stämman.  
 
§2.  
Tomas Saxgård valdes till stämmans ordförande och Mikaela Eckered till dess sekreterare.  
 
§3.  
Ulf Melander och Gustav Wallin valdes att jämte ordföranden justera protokollet, tillika 
rösträknare.  
 
§4.  
Deltagarlistan upprättades som röstlängd. Antal röstberättigade: 30 personer.  
 
§5.  
Stämman bekräftade att kallelsen kommit medlemmarna tillhanda enligt stadgarna.  
 
§6.  
Styrelsens redovisningshandlingar för 2016 har funnits på hemsidan en tid och fanns utlagda 
för mötesdeltagarna.  
 
Mikaela Eckered kommenterade verksamhetsberättelsen för 2016. Återkom till att den 
avgiftshöjning som beslutats på stämman 2015 inte genomfördes under 2016 mot bakgrund 
av osäkerheten i ArkDes verksamhet. 11 studiebesök har genomförts, därtill sex föreläsningar 
och två resor, den ena till Kiruna och den andra till Venedig. Aktiviteterna har som tidigare 
varit välbesökta, ca 900 besök. Ett remissyttrande har utarbetats som svar på utredningen 
”Gestaltad livsmiljö”.  
 
Ordföranden kommenterade den ekonomiska redovisningen, beklagade underskottet på  
18 635 kr, och underströk vikten av föreningens medlemsvärvning. Under året gav resorna 
ovanligt stora intäkter.  
 
§7.  
Föreningens revisorer Erik Stenberg och Carl-Gustaf Hagander presenterade 
revisionsberättelsen.  
 
§8.  
Stämman godkände verksamhetsberättelsen och fastställde resultat- och balansräkning.  
 
§9.  
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  
 
§10.  
Carl-Gustaf Hagander presenterade valnämndens förslag till styrelse. Styrelsens ledamöter 
väljs för två år.  
 
Valnämnden föreslog omval till stämman 2019 av ledamöterna Tomas Saxgård, Tomas 
Alsmarker och Malin Zimm. Tomas Saxgård föreslogs fortsätta som ordförande. 
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Hanna Samuelson har avböjt omval, varför valnämnden föreslog nyval av Pia Kjellgren 
Schönning, som presenterade sig. 
 
Tidigare valda ledamöter till stämman 2018 är: Stina Hagelqvist, Ulf Melander och Gustav 
Wallin.  
 
Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.  
 
§11.  
Stämman omvalde Carl-Gustaf Hagander och Erik Stenberg till föreningens revisorer.  
 
§12.  
Samtliga tre personer i valnämnden hade avböjt omval. Stämman valde Jonas Elding och 
Peder Melin till valnämnd inför stämman 2018 med Jonas Elding som sammankallande.  
 
§13.  
Stämman beslutade att lämna årsavgiften oförändrad på förslag från styrelsen.  
 
§14.  
Inga motioner hade inkommit till stämman.  
 
§15.  
Ordförande Tomas Saxgård avslutade stämman. Avgående ledamoten Hanna Samuelson och 
kansliet avtackades.  
 
 
Vid anteckningarna 
 
 
Mikaela Eckered  
 
 
Justerare 
 
 
Tomas Saxgård  Gustav Wallin Ulf Melander   
 
 
 
PS 
Efter stämmans formella del talade ordföranden Tomas Saxgård om den betydelse som  
tf överintendent Kerstin Brunnberg haft för verksamheten vid ArkDes under det gångna året. 
Nu är förväntningarna höga på överintendent Kieran Long som tillträtt tjänsten i april månad. 
Karin Åberg Waern informerade före stämman om ArkDes aktuella verksamhet och 
presenterade kort den nye överintendenten, som förväntas vara en av höstens föreläsare.  
 
Tomas återkom till frågan om medlemsvärvning och Mikaela Eckered nämnde att den som 
värvar en ny medlem kan få en pocketbok som ersättning. Ett förslag ställdes att 
medlemsföretagen skulle presenteras med sin logotyp på föreningens hemsida. 
 
Mikaela nämnde att ett tiotal företagsmedlemmar har lämnat bidrag till den nya familjehörna 
som ArkDes planerar.  
 
Slutligen väckte Kerstin Westerlund frågan i vilken utsträckning föreningen kan ta ställning i 
olika frågor som väcks kring arkitektur och samhällsplanering.  Carl-Gustav Hagander påminde 
om de viktiga debatter kring t ex Slussen som ordnades under hans ordförandetid, men 
underströk att debatternas syfte varit att öka kunskapen hos medverkande och inte att ta 
ställning i sakfrågorna. Föreningens uppgift är att öka kunskapen och intresset för frågorna. 
Pia Kjellgren menade att föreningen kan medverka till att de rätta frågorna ställs. 
 
Lena Hackzell tackade styrelsen och kansliet för deras arbete varefter Tomas Saxgård satte 
punkt för den korta efterdiskussionen och huvuddelen av församlingen gick till Café Blom och 
den väntande buffén. 


