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Medlemmar

Sommaren 2018 hade föreningen 176 medlemmar vilket är en liten
ökning mot förra året.

Ekonomi

Årsresultatet för 2017 är + 33 tkr och tillgångarna uppgår vid
verksamhetsårets slut till 108 tkr. Så föreningens ekonomi är fortsatt
god. Det beror i mycket på att man har väldigt lite kostnader.
Stadsarkitektdagen 2017 gav en intäkt på 88 tkr och en kostnad på
65 tkr vilket gav ett överskott på 23 tkr.
Medlemsavgifterna gav en intäkt på 47 tkr och styrelsens kostnader
är ca 20 tkr och Sveriges arkitekters administration kostar drygt 12
tkr, bankgiro och webbhotell mm kostar ca 5 tkr. Vilket ger ett
överskott på ca 14 tkr.
Föreningen har dessutom fodringar på medlemsavgifter på ca 3 tkr
Styrelsen har fortsatt att fokusera på att höja intäkterna och minska
utgifterna genom att:
• värva nya medlemmar (nätverkande),
• hitta ett intressant tema samt lockande lokal för
stadsarkitektdagen,
• införa något högre avgifter för att delta på stadsarkitektdagen,
• inleda diskussioner med Sveriges Arkitekter om medel för att
kunna utveckla vår verksamhet och locka nya medlemmar.

• Skype-möten är ett sätt att minska utgifterna även om många
kommuner står för resekostnader för styrelsens medlemmar.
Stadsarkitektdagen

Årets stadsarkitektdag anordnades den 6 oktober i Stockholm på
Saturnus konferens Hornsgatan 15och drog nästan 70 deltagare.
Temat var Reformering av PBL- vad händer med livsmiljön? Dagen
tog fasta på vilka effekter får förändringar i PBL på vårt arbete med
planering och byggande. Vad ger bygglovsbefriade åtgärder för
effekter på livsmiljön m m. Dagen avslutades med en
paneldiskussion. Många stannade kvar på eftersitsen för att fortsätta
samtalet om planering och byggande.
På årsmötet som föregick stadsarkitektdagen deltog 19 medlemmar.

Styrelseinternat

Styrelsen anordnade den 23-24 mars ett styrelseinternat i Stockholm.
Ett antal frågeställningar och aktuella teman diskuterades inför
Stadsarkitektdagen 2018. Temat som blev för årets stadsarkitektdag
blev ” Det våras för arkitekturen – vad innebär den nya arkitektur
politiken”.

Medlemsmöte

Något medlemsmöte har inte anordnats under året men samtal pågår
i Skåne samt i norra Sverige hur man kan samarbeta med andra
föreningar och organisationer.

Styrelsen

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden
varav ett i samband med styrelseinternatet i mars. Mötena har hållits
i Stockholm (i region Västerbottenslokaler och Sveriges Arkitekter),
via Skype. Mellan styrelsemötena har ett flertal frågor löpande
behandlats via mejl och telefon.
Styrelsen har under året behandlat bland annat följande frågor och
ämnen:
•

Höstens stadsarkitektdag i Stockholm har utvärderats
Planeringen och genomförandet av stadsarkitektdagen är
arbetskrävande för styrelsen samtidigt som arrangemanget är
den viktigaste inkomstkällan vid sidan av medlemsavgifterna.
Viktigt är att hålla kostnaden för stadsarkitektdagen på rimlig
nivå samt att hitta intressanta teman och plats för konferensen.
Styrelsen menar att det därför inte är rimligt att
stadsarkitektdagen går med förlust. Samtidigt som föreningens
ekonomi totalt sett bör klara att enstaka konferenser går med
förlust på grund av exempelvis få besökare.
Diskussioner har kontinuerligt förts om hur fler nya medlemmar
kan värvas och hur målgruppen kan breddas.

•

•
•

En huvudfråga för styrelsen har varit arrangemanget av
Stadsarkitektdagen 2018. Styrelsen har arbetat med både tema
och innehåll, föredragshållare och med det praktiska upplägget
för årsmöte, konferens och mingel.
Ett medlemsbrev har skickats ut under sommaren 2018.
Föreningen har kommunicerat via mejlutskick till
medlemmarna, med annons i Arkitekten, i Sveriges Arkitekters
kalendarium och i Sveriges Arkitekters månatliga, digitala

•
•
•

•
•
•
•

Samarbeten

nyhetsbrev. Annonsen har också publicerats på föreningens
Facebook-sida samt i gruppen Planarkitekter
Styrelsen har en representant i redaktionskommittén för
tidskriften Stadsbyggnad.
Styrelsen har via en tidigare styrelsemedlem representant i
Boverkets byggråd.
Styrelsens ordförande har deltagit i en paneldebatt med Gert
Wingård och Ulf Nordvall som hölls på av Sveriges Arkitekter
på Buisness Arena i Umeå. Temat var ” Byggbom,
hållbarhetskrav och arkitektens nyckelroll” , vilket lockade
väldigt många besökare.
Remissvar Synpunkter på ”Altaner ,solpaneler och solfångare i
PBL” Boverkets rapport 2017:26
Remissvar på Detaljplanekravet del av statens
översiktsplaneutredning (SOU 2017:64).
Boverkets rapport: 2017:23 En mer förutsägbar byggprocessFörenklad kontroll av serietillverkade hus N2016 05609 PBB
Näringsdepartementets promemoria: Verkställighet av beslut om
bygglov, rivningslov och marklov N2017 06955 PBB

Styrelsen har haft löpande diskussioner med Sveriges Arkitekter om
samarbete kring bl a utbildning, hemsida, opinionsbildning, remisser
och kommunikation.
Även detta år har stödet från Sveriges Arkitekter när det gäller
utskick, administration och praktiska arrangemang fungerat bra.
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