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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i 
Arkitekturens vänner- ArkDes vänförening den 14 maj i Aula ArkDes

§1.
Föreningens ordförande Tomas Saxgård öppnade stämman.

§2.
Tomas Saxgård valdes till stämmans ordförande och Mikaela Eckered till sekreterare.

§3.
Carl-Gustaf Hagander och Erik Stenberg valdes att jämte ordföranden justera protokollet och vara 
rösträknare.

§4. 
Deltagarlistan upprättades som röstlängd. Antal röstberättigade är 41 personer.

§5.
Stämman bekräftade att kallelsen kommit medlemmarna tillhanda enligt stadgarna.

§6.
Styrelsens redovisningshandlingar för 2018 fanns utlagda för mötesdeltagarna.

Mikaela Eckered kommenterade verksamhetsberättelsen för 2018. Aktiviteterna har varit många och som 
tidigare välbesökta. Ett par dagsutflykter företogs till Norrköping- Linköping och till kyrkor i 
Stockholmsområdet från 1950-talet, dock inte någon långresa. I maj 2018 beslutade riksdagen, till följd av 
utredningen Gestaltad livsmiljö, att ArkDes uppgift är att utveckla och sprida kunskap om arkitektur, form 
och design.  I denna uppgift är föreningen ett stöd.

Hanne Weiss Lindencrona och ordförande kommenterade den ekonomiska redovisningen och 
konstaterade att årets resultat är negativt, ca 35tkr. Det beror bl a på att den planerade långresan inte 
kunde genomföras, att vissa konsultuppgifter varit nödvändiga såsom ny logotyp och i samband med ny 
lagstiftning som GDPR. 

§7.
Föreningens revisor Carl-Gustaf Hagander läser revisorernas berättelse och uttryckte tillfredsställelse 
över hur föreningens ekonomi handhas. Revisorerna anmärkte dock att årets föreläsare varit 
övervägande män.

§8.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen och fastställde resultat- och balansräkning.

§9.
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

§10.
Mats Egelius (sammankallande) och Arne Olsson har utgjort valnämnd. Mats Egelius presenterade 
valnämndens förslag till styrelse. Styrelsens ledamöter väljs för två år. Styrelsens ledamöter 
presenterades.

Tidigare valda ledamöter till stämman 2020 är Kerstin Bernow, Ulf Melander och 



Gustav Wallin. 

Valnämnden föreslog omval till stämman 2021 av Malin Zimm. Valnämnden föreslog        även 
Malin Zimm till ordförande.

Tomas Saxgård, Tomas Alsmarker och Pia Kjellgren Schönning har avböjt omval. 

Valnämnden föreslog nyval till stämman 2021 av Henrik Nerlund, Sandra Frank och Olof Grip.

Stämman beslutade enligt valnämndens förslag.

§11. 
Carl-Gustav Hagander har avböjt fortsatt uppdrag som revisor, varvid stämman omvalde Erik 
Stenberg och nyval av Leif Johannesson till föreningens revisorer. 

§12.
Arne Olsson har avböjt fortsatt uppdrag i valnämnden. Mats Egelius omvaldes till valnämnden, 
tillika sammankallande, medan Tomas Saxgård och Hanne Weiss Lindencrona nyvaldes till 
valnämnden.

§13.
Ordföranden presenterade styrelsens förslag till höjda medlemsavgifter för 2020, enligt följande, 
tidigare avgifter inom parenteser:
Enskild medlem   400kr (350kr)
Par   600kr (550kr)
Företag (4 kort) 2000kr (1500kr)
Företag (8 kort) 3000kr (2000kr)

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

§14.
Inga motioner hade inkommit till stämman.

§15.
Stämman avslutades med att föreningens nya kansli presenterade sig.
Pia Kjellgren Schönning och Klas Schönning övertar programuppgifterna vid tidpunkten för 
stämman och Ylva Lundquist övertar samtidigt uppgiften som kassaförvaltare. De nya 
kanslimedarbetarna presenterade sig och hälsades välkomna.

Vid stämman avslutade flera ledamöter och medarbetare sin verksamhet i föreningen, varvid 
stor avtackning följde av Tomas Saxgård, Tomas Alsmarker, Pia Kjellgren Schönning (som 
tidigare ledamot) och Carl-Gustaf Hagander samt Mikaela Eckered, Hanne Weiss Lindencrona 
och Inger Lundmark.

Vid anteckningarna
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Mikaela Eckered

Justerare

Tomas Saxgård Erik Stenberg Carl-Gustaf Hagander

PS. Stämman inleddes med en visning av utställningen Arkitekturvisioner i den s k Boxen, som 
gällde idéer om Skeppsbron. Intendent James Taylor-Foster berättade om utställningen varefter 
Carmen Izquierdo, Samuel Lundberg och Elisabeth Hatz kort presenterade sina respektive 
idéer.

Efter stämman berättade Sandra Nolgren, ansvarig för kommunikation på ArkDes, om ett par 
aktuella aktiviteter. Höstens stora utställning har fått namnet Flygande betong och handlar om 
byggandets prefabricering i Sverige och internationellt. I Boxen är ett tema under hösten 
Speldesign.
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