
Dagordning Årsmöte Svenska Stadsarkitektföreningen 
Torsdag 23 mars 2023 kl 18.00 
 
Plats: Digitalt på Teams, länk på stadsarkitekt.se 
 
§1 Mötet öppnas av ordf Erik Olsson 

§2 Godkännande av dagordningen 

(ev övriga frågor) 

§3 Val av mötesordförande respektive mötessekreterare 

§4 Godkännande av att årsmötet blivit utlyst enligt föreningens stadgar 

(krav 4 veckor, digitalt, per brev och på hemsidan) 

§5 Godkännande av föredragningslista 

§6 Val av två justerare 

§7 Årsberättelse 2021 

§8 Bokslut 2022 

§9 Revisionsberättelse 2022 

§10 Val av styrelsemedlem: 

(Valberedningen föreslår styrelsen. Ny styrelse utsågs oktober 2022) 

• Ordförande 

• Styrelseledamöter 

• Ersättare 

§11 Val av revisorer och revisorers ersättare för 2023-24 

(Valberedningen föreslår. Sittande utsågs oktober 2022, 2 ordinarie, 1 ersättare) 

 

§12 Val av valberedning för 23-24 

 (Valberedningen föreslår. Sittande utsågs oktober 2022)  

§13 Årsavgift 2023 

Togs beslut på i oktober 2022 oförändrat 240 kr 

§14 Förslag till stadgeändring 

För stadgeändring krävs skriftlig röstning. Med 2/3:s bifall av hälften av medlemmarna. 

Styrelsen konstaterar att det är svårt att uppnå per post, och troligtvis även digitalt. 

Styrelsen frågar årsmötet om förändring, dels då pappers- & portohanteringen är dyr, dels 

att möjliggöra förändringar av stadgan. Det gäller: 

Stadgarna §2: Förslag: Att kallelse till årsmötet enbart behöver ske digitalt – per e-post, 

på hemsida, digitala kanaler (idag Facebook, LinkedIn). Idag är kravet post. 

Stadgarna §10: Förslag: Att stadgeändring får röstas om digitalt och kravet är att 2/3 av 

de röstande inom 4 veckor krävs för stadgeändring och avgiftsförändring.    
Dagens skrivning: § 10 Har en fråga väckts om ändring eller tillägg i föreningens stadgar eller om 

föreningens upplösning skall efter årsmötesbeslut frågan avgöras genom skriftlig omröstning bland 

föreningens medlemmar. Omröstningens resultat skall stadfästas av nästkommande årsmöte. 



Styrelsen äger även rätt att till skriftlig omröstning hänskjuta sådana frågor, som är av särskild vikt för 

föreningen och dess verksamhet. I skriftlig omröstning skall minst hälften av antalet medlemmar 
delta för att beslutet skall bli giltigt. För beslut rörande stadgeändring eller extra utdebitering erfordras 

minst två tredjedelars majoritet. 
  

§16 Övriga frågor 

a. Nomineringar till föreningens hedersdiplom – förslag? 

b. Nästa Stadsarkitektdag föreslås i oktober 2023 

 

§17 Avslut av Årsmöte 

 

 

Styrelsen planerar stadsarkitektdagen hösten 2023! 

Litet bakgrundshistoria, klippt från Wikipedia om svenska stadsarkitektföreningen. 2024 är det jubileum – i 
Jönköping? 

Fram till 1920-talet rådde det ganska stor oklarhet om stadsarkitekternas roll och kompetens och många mindre städer hade över huvud 
taget ingen stadsarkitekt, vilket inte heller var något krav. År 1924 bildades därför i Jönköping Föreningen Sveriges Stadsarkitekter 
(FSS), vars syfte var "att tillvarata stadsarkitekterna vidkommande intressen". Medlemskapet stod öppet för alla stadsarkitekter eller 
annan "arkitektutbildad kommunal tjänsteman, som innehar en med stadsarkitekt jämförlig uppgift". 

Den förste ordföranden i FSS blev stadsarkitekten i Stockholm, Sigurd Westholm. Det blev inledningsvis Sigurd Westholms huvuduppgift 
att verka för en ändring av lagen, så att landets 
byggnadsnämnder skulle tvingas att ha kompetenta stadsarkitekter. Hans arbete kröntes med framgång 1931, när kravet infördes i den nya 
stadsplanelagen och byggnadslagen.[3] 

Stadsarkitekternas arbetsuppgifter ökade successivt med uppdrag såsom den tekniska granskningen vid statlig långivning (som tillkom på 
1940-talet) och hade sin kulmen i samband med miljonprogrammet. Kravet på att byggnadsnämnderna skulle ha en stadsarkitekt vid sin 
sida urholkades i förarbetena till PBL (Plan- och Bygglagen) men genom FSS:s agerande fanns kravet på arkitektkompetens åter med när 
PBL sjösattes 1987.[3] 
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