
 

 
 
 
 

 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ARKITEKTURENS VÄNNER ÅR 2017 
Verksamhetsberättelsen gäller perioden 1 januari 2017 till 31 december 2017 
 
 
Medlemmar 
Vid årsskiftet 2017/2018 hade föreningen följande antal betalande medlemmar:  
364 enskilda (381 år 2016), 112 par (123) och 56 företagsmedlemmar (59). 
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 
Civilingenjör, tekn.dr. Tomas Alsmarker 
Fil.dr. Stina Hagelqvist, vice ordförande (tom årsskiftet 2017/2018) 
Arkitekt A/MSA, byggnadsantikvarie Ulf Melander 
Civilingenjör Gustav Wallin 
Arkitekt SAR/MSA Pia Kjellgren Schönning 
Arkitekt, fil.dr. Malin Zimm   
 
Styrelsen har under året hållit sju protokollförda styrelsemöten. Representant för 
ArkDes har deltagit i ett styrelsemöte.  
 
Valberedningen inför årsstämman 2018 består av arkitekt SAR/MSA Jonas Elding och  
arkitekt LAR/MSA Peder Melin. 
 
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 2017, efter en höjning, varit:  
Enskild medlem  350 kronor 
Par (två medlemskort) 550 kronor 
Medlem t o m 30 år 200 kronor  
 
För företagsmedlemmar har avgifterna varit : 
Företagsmedlem (fyra fria kort)   1000 kronor 
Företagsmedlem (åtta fria kort)                        1500 kronor 
 
Medlemsförmåner under 2017 har varit fri entré till Arkitektur- och Designcentrum och 
till Moderna Museet, inbjudningar till föreningens program (fyra medlemsbrev under 
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. 
 

 
Samverkan med Arkitektur – och designcentrum 
Efter en tid av stor osäkerhet beträffande Arkitektur- och designcentrums framtid, 
beslutades under 2016 att verksamheten skall vara kvar i sin roll och i april 2017 
tillträdde den sedan länge efterlängtade nye överintendenten Kieran Long. Föreningen 
fick tillfälle hälsa Kieran Long välkommen på stämman och vid en föreläsning under 
hösten. Överintendentens nya uppgifter har under verksamhetsåret hindrat en tätare 
samverkan mellan föreningen och ArkDes, en samverkan som är mycket angelägen 
inför kommande verksamhetsår. Inför 2018 utsågs Sandra Nolgren, ansvarig för 
kommunikation och ledamot av ArkDes ledningsgrupp, att representera ArkDes i 
vänföreningens styrelse. 
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Medlemsvärvning 
Det fanns anledning för oro beträffande medlemsantalet under 2017, då det 2016 
infördes gratis entré på egenproducerade utställningar på statens museer. 
Medlemsantalet har sjunkit – men oron visade sig något obefogad, då det är en 
mycket begränsad minskning. Det är dock ännu mycket angeläget att arbeta med 
frågan om medlemsvärvning. Inte minst är det angeläget att söka öka antalet 
medlemsföretag och att vidga kretsen mot byggbranschen. En belöning i form av en 
pocketbok erbjuds den medlem som värvar en ny medlem. 
 
 
Studiebesök och övriga evenemang 
Under året har föreningen genomfört 9 studiebesök/visningar, två föreläsningsserier 
om tre föreläsningar samt fyra föreläsningar under rubriken ”Föreningen möter”, en 
lördagsutflykt, en helgresa till Falsterbo/Skanör samt en utlandsresa till Bordeaux. 
Evenemangen har tillsammans lockat ca 700 deltagare. 
 
Dessutom har årets stämma genomförts, med ca 30 deltagare. Den inleddes med en 
föreläsning av arkitekt SAR/MSA Peter Erséus om Arkitekten som kompositör. 
 
För mer detaljerad info om föreningens program se bilaga. 
 
 
Slutord 
Under året har arkitektur och design fått ny politisk uppmärksamhet, som en följd av 
utredningen ”Gestaltad livsmiljö” och därefter följande beslut. ArkDes har fått ett 
utökat ansvar för forskning inom området och som centrum för en arkitektur- och 
designdebatt. Föreningens uppgift som vänförening till ArkDes och dess mål att 
”verka för engagemang och kunskap om arkitektur” är således ännu viktigare i den 
aktuella samhällsbyggnadsdebatten.  
 

 
Stockholm i april 2018 
 
Styrelsen  

 


