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Verksamhetsberättelse 
 
 
a) Verksamheten under år 2008 
 
Årsmöte 2008 

Årsmöte 2008 hölls fredagen den 23 maj på Malmfältens folkhögskola i Kiruna. 63 av föreningens 
medlemmar var närvarande.  

 
Utmärkelse 

Svenska byggnadsvårdföreningen mottog den 25 november ett stipendium om 60.000 kronor från Elna 
Bengtssons fond för forsknings- och utvecklingsarbete inom byggnadsvård. Motiveringen löd: ”För 
betydelsefulla insatser inom svensk byggnadsvård med målsättningen att göra byggnadsvård till en 
folkrörelse, utgående från kvalificerad forskningsbaserad kunskapsuppbyggnad till gagn för sektorn.” 
Priset, som skall gå till erfarenhetsåterföring och utvecklingsarbete, delades ut vid en sammankomst i 
Kungliga Akademien för de Fria Konsterna av ordföranden i Nämnden för Elna Bengtssons fond, 
professor Jan Rosvall. Svenska byggnadsvårdsföreningen representerades av föreningens vice 
ordförande Vicki Wenander. 
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Ledamöter i styrelsen  

Efter val vid årsmötet har styrelsen bestått av följande personer: ordförande Björn Ohlén, vice 
ordförande Vicki Wenander och ledamöter Bengt Adolfi, Eva Arén, Victoria Ask, Cecilia Boman, 
Ingela Brandén, Sophia Cohen, Tom Granath, Cecilia Hassel, Esbjörn Jonsson, Anders Nordström 
samt Hans Sandström. 
 
Styrelsens sammanträden 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda ordinarie sammanträden:  
28/1, 10/3, 28/4, 16/6, 8/9, 15/10 och den 24/11.  
 
Valnämnd 

Följande valnämnd utsågs av årsmötet: Torbjörn Lindstedt (ordförande), Gunilla Ekman och Gunilla 
von Platen. 
 
Revisorer och revisorssuppleant  

Följande revisorer utsågs av årsmötet: Christer Nordström och Johan Stenberg. Till revisorssuppleant 
valdes Torbjörn Lindgren.  
  
Personal 

Föreningen har haft följande anställda under året: Ordförande Björn Ohlén 10 %, verksamhetsledare 
Stephan Fickler 100% , projektsamordnare Lotta Bylander 87%  till och med september, därefter 
100%, vikarierande projektadministratör Karolina Lundquist 90%, Gunilla Ekman föräldraledig, 
ekonomi- och medlemsadministratör Gunilla Lundgren 60% till och med maj, därefter 100% då 
Gunilla övertog annonsförsäljning från extern konsult, projektanställd Caroline Swartling 100% till 
och med januari samt Anna-Stina Jonsson, timanställd med ca 6 timmar per vecka.  
 
Medlemmar och medlemsavgifter 

Föreningen hade den 31 december 2008 6400 medlemmar. Medlemsantalet den 31 december 2007 
uppgick till 6538.  
Medlemsavgifterna har under år 2008 varit 295 kr för enskilt medlemskap, 200 kr för studerande, 
tillägg på 100 kr för familjemedlemskap och 1 200 kr för företagsmedlemskap.  
 
Länsombud 

Den 15 mars anordnades den biennala länsombudsträffen, denna gång i Grythyttan med stöd från 
lokala länsombud. Under två dagar diskuterades både strategiska framtidsfrågor och konkreta behov 
för länsombuden.  
Ombud för föreningen i de olika länen har under 2008 varit följande:  
 
Blekinge län:  vakant. 
Dalarnas län:   Lotta Carlsson 
Gotlands län:  Annelie Adolfsson, Cecilia Boman och  Sara Strindevall 
Gävleborgs län:  Olof Eriksson, Helena Olovsdotter Haglund, och Christer Wallin 
Hallands län:  Lena Bernhoff, Anders Olesen, Bertil Nilsson, Sten Nilsson och Maria 

Sidén 
Jämtlands län:  Thor Magnussen, Stig Nilsson, Anna Joelsson och Olof Edin  
Jönköpings län:  André Blomgren och Arja Karppinen 
Kalmar län:   Anders Bergstrand, Jan-Olov Ekstrand och Christina Fagerström 
Kronobergs län:  Eva Selling, Lars Odelgård och Andreas Lindblad 
Norrbottens län:  Inger Olsson och Jennie Sjöholm 
Skåne län:   Krister Wall och Henrik Nilsson 
Stockholms län:  Eva Larsson, Lotta von Liewen-Wistrand, Ulrika Rydh, Héléne 

Brunnström och Maria Lorentzi 
Södermanlands län:  Kerstin Eriksson, Louise Nordenfelt och Johan Stenberg 
Uppsala län:   Torbjörn Andersson, Magnus Henriksson och Stefan Edentorp 
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Värmlands län:  Bengt-Arne Cramby, Peter Sörensen och Johan Stenson 
Västerbottens län:  Peder Dahlström, Arne Hedman, Pernilla Lindström, och Annika 

Lindberg  
Västernorrlands län:  vakant 
Västmanlands län:  Bertil Bertilsson 
Västra Götalands län:  Lena Bergman, Ewa Juneborg, Ove Kummel, Ywonne Lilja och Sven 

Sillén 
Örebro län:   Håkan Bagger, Kristina Henricsson, Kjell Möller och Leif Göthberg 
Östergötlands län:  Tom Granath, Helena M Hammarskiöld, Tomas Nyström och Britta 

Tunberg 
 
Länsarrangemang 2008 

Blekinge län     - 
Dalarnas län   -   
Gotlands län   -  
Gävleborgs län 19/4  Byggnadsminnen i Färila 
  14/5 Byvandring i Valla, Färila 
  17/5 Stensättningar, Järvsö 
           24/5 Bokbord på Byggnadsvårdsdag på Länsmuseet Gävleborg 
  25/7 Byggnadsvårdsutställning, Stenegård 
  20/8 Byvandring i Yg, Järvsö 
  28/8 Neonvandring i Ljusdal  
  14/9 Bokbord  på Kulturhusens dag på hälsingegården Tura 
  27/9 Stenkistor i Ljusnan 
Hallands län  18/5 Byggnadsvårdsmässa på Tjolöholms slott 
Jämtlands län  17-18/5 Presentation av föreningen på Jamtlis vårmarknad
  23/8 Visning av Sidsjö strömsåg i Bräcke 
Jönköpings län 21/2 Se om ditt tak. Tak av träd 
  1/3    Se om ditt tak. Tak av papp, tegel och plåt 
  15/5             Trädgårdsstaden Husqvarna, stadsvandring 
  31/8 Utflykt till Södra Råda 
  2/11  Uppvärmning, eldstäder och skorstenar 
Kalmar län  14/6 Bruksmiljöer i Glasriket får ny framtid 
Kronobergs län 4/4 Skydda eller bevara – ett seminarium om kulturvärden,  
   tillgänglighet och brandskydd 
  26/4 Utflykt till medeltiden, Dädesjö gamla kyrka, Flackemåla 
   gård, Flöxhults säteri   
Norrbottens län  - 
Skaraborgs län  - 
Skåne län  27/4 Visning av Krapperups slott  
  10/6 Regionalt byggnadsskick, Nämndemansgården, Hven  
Stockholms län 24/1  Föreläsning om villaträdgårdens historia 

17/2  Visning av Kaknästornet 
1/3    Visning av Lumafabriken  
19-20/4 Byggnadsvårdsdagar Dieselverkstaden 

  19/4  Industrihistorisk vandring på Bromma flygplats  
  11/5 Byggnadsvårdsdag på Överjärva gård 
  1/6  Visning av Slussen 
  25/8  Renovering av timmerhus, Ingmarsö 
  30/8   Fönsterrenovering, Ingmarsö 
  1/9 Föreläsning om färg, Ingmarsö 
  6/9 Skogskyrkogården -ett levande världsarv 
Södermanlands län 5/10 Värskäl – en 1700-tals pastisch 
  22/10 Renovera rätt – föreläsningsserie i Strängnäs 
Uppsala län   12/4  Visning av färgmuseet Uppsala Färg 
Västerbottens län  10/8 Olofsfors bruk – Öppet läger/Byggnadsvårdsguidning 
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  24/8    En riktig renovering. Rättarbostaden, Sävar bruk 
Västernorrlands län   - 
Värmlands län  23/8  Byggnadsvårdsdag i Wia 
Västmanlands län  - 
 
Västra Götalands län 3/5  Soldattorpen Ormå, Bräcke, Lilla Ryr 
  17/8 Funkis och textilkonst i Ateljé Tre Bäckar, Varnhem  
  27/9 Österängs ångsåg 
Örebro län  15-16/3 Länsombudsträff i Grythyttan 
  3/5 Järnhälga i Pershyttan – fönsterrenovering, bokbord m.m. 
  26/4,31/5,28/6 Tre lördagar rådgivning och information, husapoteket 
  3/8 Byggnadsvårdsdag Siggebohyttan 
Östergötlands län 26/4 Byggnadsvårdsdag  i Norrköpings stadsmuseum 

11/5 Trädgårds-  och byggnadsvårdsdag (”Jättegrönt”), 
Linköping 

  7/9  Byggnadsvårdsdag på Medevi brunn 
  4/10   Medlemsträff på Ljungs slott 
  6/11   Renovera rätt ditt flerbostadshus, Östergötlands 
   länsmuseum 
 
Tidskriften Byggnadskultur 

Under januari 2008 analyserades resultaten från den läsvärdesundersökning som skickades ut med 
tidsskriften i december 2007. C:a 7% (458 st.) av läsarna svarade och visar bland annat att 
• tidsskriften läses av 56% män och 44% kvinnor och den större delen är över 51 år, 
• tidskriften läses i första hand för att inhämta kunskap privat men en majoritet har yrken med 

anknytning till byggsektorn, 
• utformning och innehåll får överlag goda betyg och 60% anger att minst ytterligare 1 person läser 

BK vilket ger en läsekrets på över 10 400 personer, 
• läsarna föredrar praktiskt inriktade artiklar och ett varierat innehåll framför mer teoretisk inriktning, 
• flertalet läsare anser att tidsskriften är en bra opinionsbildare men få vill själva debattera. 
Läsvärdesundersökningen fungerar i sin helhet som vägledning för utvecklingen av tidsskriften och 
innehåller även viktig information för föreningen i stort. 
Sedan nr 2 2008 har tidskriften haft två redaktörer på konsultbasis, Paul Hansson ansvarar för 
textinnehåll och Eva Kvarnström för formgivning och tryckerisamordning. Till sin hjälp har de haft en 
fast redaktionskommitté bestående av Victoria Ask (styrelseledamot), Lotta Bylander 
(kanslirepresentant), Stephan Fickler (verksamhetsledare), Esbjörn Jonsson (styrelseledamot) från juni 
2008 samt ordförande Björn Ohlén som är ansvarig utgivare.  
 
Utgivning 2008: nr 1/08 15 mars Tema: Kulör 
  nr 2/08 15 juni Tema: Trädgård 
  nr 3/08 15 september Tema: Rivas eller sparas 
  nr 4/08 15 december Tema: Ljus 
 
Föreningens webbplats, www.byggnadsvard.se 

Under våren handlades en ny webbkonsult upp och bland 8 företag valdes företaget 1solution. Den 15 
september nylanserades webben med bland annat nytt utseende, förbättrad sökbarhet, och egna sidor 
för länsombud och styrelse med inloggning. Den nya plattformen ger större möjligheter till utveckling, 
ett exempel är Föreningens observationslista för hotade miljöer i Sverige – Gula listan. Webben 
kommer i allt större utsträckning vid sidan om tidsskriften att fungera som huvudsaklig 
informationskanal. Från lanseringen den 15/9 hade sidan drygt 15 000 unika besökare i månaden. 
Under året har Värmlands län använt sig av en blogg, http://sbvfvarmland.wordpress.com/, som 
regional informations- och opinionsbildningskanal. Denna kommer att utvärderas under 2009 och 
förhoppningsvis kan fler län följa efter. 
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Byggnadsvårdsläger i Sverige 

Föreningen anordnade under sommaren 2008 sju byggnadsvårdsläger i Sverige. Lägren anordnas i 
samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och med stöd från Riksantikvarieämbetet. Totalt deltog 54 
personer samt ett 15-tal ledare och handledare i årets läger. En utländsk deltagare var med på de 
svenska lägren via den franska volontärorganisationen Rempart. Bebyggelseantikvarie Kjell Taawo, 
Sörmlands museum, var projektansvarig för byggnadsvårdslägren. 
Genomförda byggnadsvårdsläger under året: 
 
8-19 juni Nämndemansgården på Hven,  Skåne län – restaurering av en skånegård 

från 1800-talet belägen på ön Ven i Öresund. Lägret anordnas för sjätte året i 
rad. 

23-28 juni Rosersbergs slott, Stockholms län – renovering av fönster vid Rosersbergs 
slott från 1630. Enveckas-läger. Lägret anordnades för andra gången. 

29 juni-5 juli Broarps gästgiveri, Jönköpings län - restaurering av ett gästgiveri från 
1700-talet beläget i Eksjötrakten. Lägret anordnas för tredje gången.  

14-25 juli Gunnebo Slott och Trädgårdar, Västra Götalands län - 
trädgårdsarkeologiskt läger på Gunnebo slott, Mölndal. Lägret var ett nytt 
läger 2008. 

28 juli -9 augusti  Fågelsjö gammelgård, Gävleborgs län – restaurering av timrad 
hälsingegård från 1740-talet, beläget i Svegtrakten. Lägret anordnades för 
tredje året.  

24 augusti- 7 september Ingmarsö, Stockholms län– restaurering av skärgårdshemman från 1800-
talet, mangårdsbyggnad samt svinhus. Lägret var ett nytt läger 2008. 

1-14 september Vita villan, Kalmar län – en sommarvilla från ”badortsepoken”, ca 1870, 
Borgholm, Öland. (Drottning Victorias vilohem). Lägret anordnades för 
nionde året i rad. 

 
Lägren på Aggarön, Västmanland, Tomtan i Klövsjö, Jämtlands län, Vita Havet i Målilla, Kalmar län, 
Österbybruk i Uppland samt Olofsfors bruk i Västerbotten fick ställas in p g a för få anmälningar. 
På grund av de senaste årens vikande deltagarantal anlitades en extern marknadskonsult under hösten 
för att utreda lägerverksamheten. Resultatet ligger till grund för en utveckling av marknadsföringen 
som delvis redan genomförs 2009.  
 

Vårresa och årsmöte 

Den 23-25 maj genomfördes vårresa och årsmötet i Kiruna med temat ”Bevara det föränderliga - om 
Kirunas stadsomvandling”. Vårresan inleddes på fredagen den 23 maj med ett seminarium om Kirunas 
stadsomvandling med representanter från länsstyrelsen i Norrbotten, Kiruna kommun LKAB och 
Norrbottens museum. Lördagen ägnades åt en heldagsutflykt till Jukkasjärvi där kyrkan, 
hembygdsgården, Ice Hotel samt en sameby besöktes. Utmärkelsen Årets byggnadsvårdare (se nedan) 
delades ut i sessionssalen i Kiruna stadshus i samband med festmiddag som serverades i 
stadshushallen. Söndagen ägnades åt ett studiebesök i LKAB:s besöksgruva Infomine där deltagarna 
fick en guidning i gruvans 100-åriga historia fram till dagens gruvdrift. På vårresan deltog 73 
personer.  
 
Årets byggnadsvårdare  

Föreningen delade efter styrelsens beslut ut utmärkelsen Årets byggnadsvårdare till Anette Svensson, 
upphovskvinna för Byggnadsvårdsbloggen. Motiveringen löd: ”Anette Svensson har med 
Byggnadsvårdsbloggen på ideell basis skapat en dagsaktuell, innehållsrik och tilltalande 
informationsplats för byggnadsvården i Sverige som genom sin tillgänglighet på internet når både 
gamla och nya målgrupper. Byggnadsvårdsbloggen är ett föredömligt exempel på hur vi kan använda 
nya medier för informationsspridning och folkbildning.” Utdelningen skedde vid en ceremoni i Kiruna 
stadshus i samband med föreningens vårresa. 
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Temadagar / Seminarier 

Kunskapsdagar 2008 
Den 16-17 oktober arrangerade föreningen tillsammans med Rådet för byggkvalitet BQR, Företag 
inom byggnadsvård och restaurering FIBOR och Statens fastighetsverk Kunskapsdagar 2008 - 
fastighetsförnyelse och byggnadsvård i Dieselverkstaden i Nacka. Syftet med Kunskapsdagar var att 
lyfta fram kunskaper för framtida förvaltning och hållbart byggande, liksom samarbeten mellan 
utbildare och byggbranschen. Dagarna lockade 200 deltagare och utvärderingen visade genomgående 
höga betyg. Dokumentation av föreläsningarna finns på www.kunskapsdagar.com. 
 
Renovera rätt din bostadsrätt 
Den 6 november arrangerade föreningen en reprisering av temadagen ”Renovera rätt din bostadsrätt” - 
en temadag om renovering av flerfamiljhus i samarbete med Östergötlands läns museum. 72 personer 
deltog.  Syftet med temadagen var att  öka kunskapen om hur man förvaltar lägenheter och fastigheter 
varsamt.  
 
Övriga aktiviteter 

Studiecirklar 
Under året har ett antal studiecirklar i byggnadsvård startat runt om i landet, bl a i Studieförbundet 
Vuxenskolans regi. Som kursmaterial används bland annat föreningens specialnummer av tidskriften, 
Se om ditt hus. 
 
Mässor och presentationer av föreningen 
Byggnadsvårdsföreningen presenterade sig den 18 september på föreningen Sveriges 
bygglovgranskare och byggnadsnämndsekreterares (FSBS) utbildningsdagar 17-19 september med 
666 deltagare. Under parollen ”I ♥ PBL” såldes tidsskriften Byggnadskultur nr 3 till reducerat pris 
med temat Rivas eller sparas, som innehåller artiklar om kommunernas bristande tillämpning av Plan- 
och bygglagens varsamhetsparagrafer. Ett långsiktigare mål var att hitta former för kunskapsutbyte 
men föreningen har ännu inte fått någon respons från FSBS.   
Föreningen var inte utställare på någon mässa under 2008 men information om föreningen och foldrar 
har distribuerats till exempel på Hem- och villamässan i Göteborg.  
 
Rådgivning via e-post och telefon 
Våra länsombud och kanslipersonal svarar regelbundet på frågor om praktisk byggnadsvård och 
förmedlar kontakter till specialister, myndigheter, arkiv etcetera. Det är svårt att uppskatta antalet 
samtal men en försiktig bedömning som gjorts i samband med länsombudens aktivitetsrapporter är att 
det rör sig om c:a tvåtusen.  
 
Samverkan 

Samarbetet, som har inletts med BQR, FIBOR och SFV i samband med genomförandet av 
Kunskapsdagar 2008, har breddat Byggnadsvårdsföreningens nätverk och hjälpt oss att nå nya 
målgrupper inom byggsektorn.  
 
Artiklar från Byggnadskultur har publicerats Egnahemsägarnas riksförbunds tidsskrift 
Egnahemsägaren och  Hushållningssällskapet i Linköpings medlemsblad. I en samverkan med 
riksförbundet Svensk Trädgård har artiklar om trädgård publicerats i Byggnadskultur och 
trädgårdsnumret nr. 2 av Byggnadskultur har sålts till reducerat pris till deltagare på en av Svensk 
trädgård arrangerad föreläsning på Skansen.   
 
Föreningen underhåller nätverk med en rad organisationer som t.ex. Sveriges hembygdsförbund, 
Europa Nostra och Stadsholmen i Stockholm. 
 
Stipendier  

Svenska byggnadsvårdsföreningens hantverksstipendium delades ej ut 2008.  
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Remissvar och övriga uttalanden 

Genom länsombudet Peter Sörensson i Värmland anmäldes Karlstad kommun till Länsstyrelsen för 
bristande efterlevnad av PBL:s varsamhetsparagrafer den 23 april. Efter att kommunen svarat till 
Länsstyrelsen konstaterade Länsstyrelsen i sitt beslut den 16 december att Karlstads kommun delvis 
har brustit i sin lovgivning och tillsyn i de aktuella fallen.  
Byggnadsvårdsföreningen med  länsombudet Andreas Lindblad har yttrat sig till remiss om Regional 
utvecklingsplan för Stockholms län – 2010, RUFS. 
Den 10 november yttrade sig Byggnadsvårdsföreningen angående den föreslagna exploateringen av 
Centralposthuset i Göteborg och uppmanar Göteborgs stad att ta fram en ny detaljplan.  
 
Internationellt 
Föreningen samverkar med den franska organisationen Rempart i syfte att förmedla plats för utländska 
deltagare på våra byggnadsvårdläger.  
Under 2008 har Föreningen samarbetat med den åländska organisationen Curatio för 
informationsspridning och artikelsamarbete med den finskspråkiga tidsskriften Tuuma.  
Styrelsen har gett Carl von Essen, tidigare styrelseledamot och numera adjungerad i internationella 
frågor, i uppdrag att sammanställa information om andra byggnadsvårdsorganisationer främst i Europa 
och Norden. 
 
 
 
b) Styrelsens redovisning av hur 2008 års verksamhetsplan fullföljts 
 
Föreningens verksamhet 2008 har utgått från den treåriga verksamhetsplanen 2007-2009 som har två 
övergripande mål:  
 

• Stärka rollen som opinionsbildare 

• Öka medlemsantalet och nå nya målgrupper 

Målen följs upp av konkreta mätbara aktiviteter i den av styrelsen antagna arbetsplanen för året och 
ansvaret för utförandet fördelas på respektive utskott. Formerna för ett effektivare styrelsearbete har 
blivit tydligare under året.  
 
Under 2008 har föreningen framför allt verkat för att få effektivare redskap för kommunikation och 
opinionsbildning. Utgångspunkten har varit behovet hos våra länsombud och medlemmar. Vi har 
diskuterat både de strategiska framtidsfrågorna och de konkreta behoven med länsombuden. 
Strategierna arbetas in i vår nya strategiska plan. Många av önskemålen från ombuden handlade om 
effektiv kommunikation och kraftfulla redskap i det lokala arbetet och många av önskemålen 
tillgodoses genom vår nya webbplattform.  
 
Vi har lagt mycket tid och resurser på att bygga upp en ny webbplats som förutom en estetisk 
uppryckning även innehåller de tekniska möjligheter vi länge varit i behov av. Nu har varje län egna 
sidor, länsombud och styrelse har egen inloggning med dokumentdatabas, artiklarna i BK är avsevärt 
mer lättsökta och vi har stora möjligheter att skapa effektiva elektroniska redskap som riktade 
nyhetsbrev och interna sidor med dokument och material för länsombuden.  
 
Vi har under året börjat stärka vår opinionsbildning bland annat genom ett temanummer av BK samt 
Gula Listan på hemsidan. Några län har varit särskilt aktiva i sin opinionsbildning och kan tjäna som 
förebild för hur vi arbetar i framtiden.  
 
Vi har inte lyckats öka medlemsantalet och vi har fortfarande mycket att göra för att vitalisera 
länsverksamheten i vissa län. Takten bestäms av de ideellt arbetande ombuden och vi hoppas att ett 
långsiktigt arbete ger resultat på sikt.  
 
Byggnadskultur har under året blivit en ännu bättre tidning. Den genomförda läsvärdesundersökningen 
visar att ni som läser är mycket nöjda med mixen av praktiska och teoretiska artiklar. 
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Vår strävan att nå nya målgrupper har fortsatt genom temadagen Renovera rätt din bostadsrätt och de 
för första gången genomförda Kunskapsdagarna. Båda arrangemangen var mycket uppskattade 
lockade väldigt många deltagare och många av dem var nya målgrupper för oss.  En extra bonus är det 
goda samarbetet med Fastighetsverket, BQR och Fibor som lovar gott inför kommande satsningar.  
 
Inför 2008 satsade vi stort på att utöka antalet byggnadsvårdsläger – en satsning som inte föll väl ut. 
Inför framtiden måste vi hitta nya arbetsformer och kanske även en ny inriktning på 
lägerverksamheten för att locka deltagare.  
  
Föreningens ekonomi blev under 2008 tillfälligt ansträngd då större retroaktiva inbetalningar gjordes 
för att uppfylla tidigare utlovade pensionsavtal. Anslaget från Riksantikvarieämbetet står för en 
femtedel av vår omsättning och medlemsintäkterna för dubbelt.  Den största posten är lönekostnader 
som för närvarande ökar mer än våra medlemsintäkter. 2009 höjer vi medlemsavgiften från 295 till 
325 kronor per år vilket både ger ett ökat bidrag men sannolikt även kommer att leda till ett något 
minskat medlemsantal, särskilt med det rådande konjunkturläget som bakgrund.  
 
Föreningen har under året arbetat med en strategisk verksamhetsplan där vi pekar ut fokusområden för 
framtiden. Vi vill ytterligare stärka föreningens kärnverksamhet - föreningslivet regionalt och lokalt. 
Vi tror också att vår kunskap har mycket att tillföra samtalet om en hållbar utveckling och vill visa en 
tydlig fokusförändring mot samhällets samtids- och framtidsfrågor. Planens skall presenteras på 
årsmötet 2009.  
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Förvaltningsberättelse 
 
Verksamhet 
 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen är en landsomfattande ideell organisation. 
Våra syften är bl a att: 
 

• Verka för ökad medvetenhet om värdet av att vårda och bevara byggnader och 
bebyggelsemiljöer från alla tider. 

• Stödja och utveckla opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt 
och miljöpolitik. 

• Främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och 
historia. 

• Hålla kontakt med internationell verksamhet på området. 
 
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 
 Årets förlust 154 840 
 
 
 
Disponeras så att 
 
 I ny räkning överföres - 154 840 
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.  
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Resultat- och Balansräkning 
 
Resultaträkning Not  2008-01-01 2007-01-01 
  2008-12-31 2007-12-31 
 
Verksamhetsintäkter 
Medlemsintäkter  2 048 288 2 027 898 
Intäkter programverksamhet  257 071 235 565 
Tidskrift och varor  512 252 603 649 
Byggnadsvårdsläger  104 000 107 780 
Verksamhetsanslag  840 000 840 000 
Övriga aktiviteter  8 444 9 260 
Projektintäkter (Sida)  0 722 241 
Omföring projektreserv  377.000 0 
Övriga rörelseintäkter  466 520 831 742 
  4 613 575 5 378 135 
 
Verksamhetskostnader 
Programverksamhet  -188 738 -194 350 
Tidskrift och försäljningskostnader  -1 109 007 -1 149 174 
Byggnadsvårdsläger  -92 000 -63 560 
Övriga aktiviteter  -59 835 -83 384 
Övriga externa kostnader               1, 2  -1 150 586 -931 627 
Personalkostnader                           3  -2 213 623 -2 011 355 
Projektkostnader (Sida)  8 844 -722 248 
  -4 822 632 -5 155 698 
 
Rörelseresultat  -209 057 222 437 
 
Resultat efter finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 55 384 59.163 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 167 
Resultat efter finansiella poster  -154 840 280 432 



Svenska byggnadsvårdsföreningen, 802007-2008 
 

Sida 11 av 14 

Balansräkning Not 2008-01-01 2007-01-01 
2008-12-31 2007-12-31 

 
Tillgångar 
 
Anläggningstillgånar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Inventarier  18 990 0 
Summa anläggningstillgångar  18 990 0 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager m m 
Färdiga varor och handelsvaror  27 318 10 178 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  212 821 194 698 
Övriga fordringar  23 347 22 271 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  158 570 99 479 
  394 738 316 448 
 
Kassa och bank  2 186 197 3 288 773 
 
Summa omsättningstillgångar  2 608 254 3 615 399 
 
Summa tillgångar  2 627 244 3 615 399 
 
 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 4 
Eget kapital  393 856 113 425 
Årets resultat  -154 840 280 432 
  239 016 393 856 
 
Summa eget kapital  239 016 393 856 
 
Avsättningar 
Stipendiefond  87 780 87 780 
Projektreserveringar  488 000 865 000 
Externt finansierade projekt  0 101 120 
  575 780 1 053 900 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  44 789 417 699 
Skatteskulder  0 0 
Övriga skulder  30 183 111 764 
Upplupna kostnader och förutb intäkter 5 1 737 477 1 638 179 
  1 812 448 2 167 642 
 
Summa eget kapital och skulder  2 627 244 3 615 399 
 
Ställda säkerheter  Inga Inga 
 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga 
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Tilläggsupplysningar 
 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 
 
Noter 
 
1  Övriga externa kostnader  2008 2007 
 
Lokalkostnader  463 184 446 678 
Datakostnader & hemsida  47 481 113 535 
Resekostnader  194 579 96 284 
Marknadsföring & värvningskostnader  42 755 22 230 
Kontorsmaterial  41 286 38 270 
Telefon- och portokostnader  173 212 146 292 
Övriga kostnader  188 089 148 339 
Administrationsersättning projekt  0 -80 000 
  1 150 586 931 628 
 
2. Arvode och kostnadsersättning 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor 
att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 
 
  2008 2007 
 
Revisionsuppdrag  15 250 15 000 
 
 
3 Anställda och personalkostnader  2008 2007 

 
Medelantalet anställda 
Kvinnor  4,0 5,0 
Män  1,0 1,0 
  5,0 6,0 
 
Löner, ersättningar och sociala kostnader 
Löner och ersättningar till styrelse  30 000 15 000 
Löner och ersättningar till övriga anställda  1 369 096 1 563 808 
Pensionskostnader till övriga anställda  273 120 44 530 
Övriga sociala kostnader  510 691 503 465 
Övriga personalkostnader  30 715 -115 488 
  2 213 622 2 011 355 
 
I övriga personalkostnader ingår för år 2007 projektfinansiering med 140.000 kr. 
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4 Förändring av eget kapital  Eget Årets 
  Kapital Resultat 
Belopp vid årets ingång  113 424 393 856 
Disposition av föreg års resultat  280 432  
Årets resultat   -154 840 
Belopp vid årets utgång  393 856 239 016 
 
 
5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2008-12-31 2007-12-31 
 

Förutbetalda medlemsavgifter  1 283 761 1 343 164 
Semesterlöner och sociala avgifter  252 225 121 552 
Övriga upplupna kostnader  201 491 173 465 
  1 737 477 1 638 181 
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