Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma
Arkitekturens vänner den 22maj 2018 i Aula ArkDes
§1.
Föreningens ordförande Tomas Saxgård öppnade stämman.
§2.
Tomas Saxgård valdes till stämmans ordförande och Mikaela Eckered till dess sekreterare.
§3.
Madeleine Gravell och Lena Hackzell valdes att jämte ordföranden justera protokollet, tillika
rösträknare.
§4.
Deltagarlistan upprättades som röstlängd. Antal röstberättigade: 36 personer.
§5.
Stämman bekräftade att kallelsen kommit medlemmarna tillhanda enligt stadgarna.
§6.
Styrelsens redovisningshandlingar för 2017 fanns utlagda för mötesdeltagarna.
Mikaela Eckered kommenterade verksamhetsberättelsen för 2017. Aktiviteterna har som
tidigare varit välbesökta. Under året har ArkDes fått ny överintendent och arkitektur och
design har fått politisk uppmärksamhet som en följd av utredningen Gestaltad livsmiljö.
Hanne Weiss Lindencrona och ordföranden kommenterade den ekonomiska redovisningen
och konstaterade att årets resultat är positivt, ca 18tkr. Ett bra verksamhetsår och höjda
medlemsavgifter har, trots viss minskning av medlemsantalet, lett till detta positiva resultat.
§7.
Föreningens revisor Erik Stenberg läste revisionsberättelsen och uttryckte tillfredsställelse
över hur föreningens ekonomi handhas.
§8.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen och fastställde resultat- och balansräkning.
§9.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10.
Jonas Elding presenterade valnämndens förslag till styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för två
år. Styrelsens ledamöter presenterades.
Tidigare valda ledamöter till stämman 2019 är Tomas Saxgård, Tomas Alsmarker, Pia Kjellgren
Schönning och Malin Zimm. Tomas Saxgård föreslogs fortsätta som ordförande.
Valnämnden föreslog omval till stämman 2020 av ledamöterna Ulf Melander och Gustav
Wallin.
Stina Hagelqvist har avböjt omval, varför valnämnden föreslog nyval av Kerstin Bernow.
Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.
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§11.
Stämman omvalde Carl-Gustaf Hagander och Erik Stenberg till föreningens revisorer.
§12.
Ledamöterna i valnämnden hade avböjt omval. Stämman valde Mats Egelius till valnämnden.
Styrelsen fick i uppdrag av stämman att söka kompletterande förslag.
§13.
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter för enskilda och par. För företag förslogs en ökning av
avgifterna till 1500kr för 4 medlemskort och 2000kr för 8 medlemskort.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
§14.
Inga motioner hade inkommit till stämman.
§15.
Ordförande Tomas Saxgård avslutade stämman.

Vid anteckningarna
Mikaela Eckered
Justerare
Tomas Saxgård

Madeleine Gravell

Lena Hackzell

PS
Stämman föregicks av ett anförande av Mats Widbom, som under våren tillträtt som ny vd för
Svensk Form. Mats berättade om verksamhetens regionala spridning och om Ung Svensk
Form som en återkommande och angelägen insats.
Även Eric de Groat, ArkDes bitr. överintendent höll ett kort anförande före stämman om
aktualiteter inom ArkDes, såsom den nye överintendentens första stora utställning Public
Luxory. Han nämnde också att man beslutat inskränka tillgängligheten till fd
Arkitekturmuseets samlingar till 14 dagar per termin. Detta då det är ett stort pågående
struktureringsarbete som pågår kring samlingarna.
Efter stämmans formella del öppnade ordföranden Tomas Saxgård för frågor. Hanne Weiss
Lindencrona gav en kort redovisning av föreningens arbete med den nya dataskyddslagen
GDPR. Ulf Melander beklagade det som Eric de Groat nämnt om museisamlingarnas
tillgänglighet. Vidare höjdes röster för den otillfredsställande kommunikationen med
Skeppsholmen.
Efter stämman kunde deltagarna inta buffé på Bloms café, sittande utomhus i den varma
försommarkvällen.
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