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Verksamhetsberättelse 
 
 
a) Verksamheten under år 2009 
 
Årsmöte 2009 

Årsmöte 2009 hölls fredagen den 15 maj på Hotell Bellevue i Hjo. 74 av föreningens medlemmar var 
närvarande.  
 
Ledamöter i styrelsen  

Efter val vid årsmötet har styrelsen bestått av följande personer: ordförande Björn Ohlén, vice 
ordförande Anders Nordström och ledamöter Bengt Adolfi, Cecilia Boman, Anna-Karin Ericson, 
Mikael Friberg, Tom Granath, Per Arne Ivarsson, Esbjörn Jonsson, Fredrika Nelson, Anette Ringbom,  
Hans Sandström samt Marianne Sörling. 
Avgående ledamöter var Vicki Wenander, Eva Arén, Victoria Ask, Ingela Brandén, Sophia Cohen och 
Cecilia Hassel 
 
Styrelsens sammanträden 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda ordinarie sammanträden:  
26/1, 9/3, 20/4, 8/6, 2/9, 20/10 och den 25/11.  
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Valnämnd 

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

Följande revisorer utsågs av årsmötet: Fredrik From 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 100%, ekonomi- och medlemsadministratör 
Gunilla Lundgren 100% och Anna-Stina Jonsson, timanställd med ca 6 timmar per vecka. Från den 1 
juni provanställdes kommunikatör Carolina Lachmann på 100%. Tjänsten övergick till  
tillsvidareanställning fr o m 1 november. 
 
Medlemmar och medlemsavgifter 

Föreningen hade den 31 december 2009 5632 medlemmar. Medlemsantalet den 31 december 2008 
uppgick till 6398. Det minskade antalet anses i första hand bero på den samtida mediala fokuseringen 
på finanskrisen eftersom andra organisationer drabbades på liknade sätt.  
Medlemsavgifterna har under år 2009 varit 325 kr för enskilt medlemskap, 425 för 
familjemedlemskap, 225 kr för studerande, 425 för utlandsmedlemskap samt 1 325 kr för 
företagsmedlemskap. På årsmötet beslutades att utlandsmedlemskapet skulle höjas marginellt till 430 
av administrativa skäl. 
 
Länsombud 

Den 14 maj i Forsvik bruk anordnades en uppföljning av 2008 års länsombudsträff. 17 ombud var på 
plats. Föreningens webbkonsult Chris Tornerhielm, 1Solution höll i en workshop där man fick lära sig 
att lägga in länsarrangemang på webben. Länsombud Peter Sörensen Värmlands län instruerade alla 
hur man kan skapa sin egen länsblogg och visade eget exempel. Sörensen använder bloggen som ett 
redskap vid opinionsbildning. På kvällen fördes diskussioner om länsombudsrollen.  
 
Ombud i de olika länen var i slutet av 2009 följande:  
 
Blekinge län Jonas Günzel, Palle Heed, Kalle Trygg 
Dalarnas län Lotta Carlsson, Niklas Lagerberg 
Finland Tua Sandberg 
Gotlands län Annelie Adolfsson, Cecilia Boman, Bo Dahlström, Peter Dolk, Bill 

Necander, Sara Strindevall 
Gävleborgs län Olof Eriksson, Helena Olovsdotter Haglund, Christer Wallin 
Hallands län Lena Bernhoff, Anders Olesen, Bertil Nilsson, Sten Nilsson, Maria Sidén  
Jämtlands län Olof Edin, Anna Joelsson, Thor Magnusson, Stig Nilsson 
Jönköpings län André Blomgren, Ragnar Järhult, Arja Källbom, Per Zackrisson 
Kalmar län Anders Bergstrand, Jan-Olov Ekstrand, Ewa Juneborg 
Kronobergs län Lars Odelgård, Eva Selling 
Norrbottens län Jennie Sjöholm, Inger Olsson, Linnea Skog 
Skåne län Henrik Nilsson, Krister Wall 
Stockholms län Andreas Lindblad, Ulrika Rydh, Maria Lorentzi, Eva Larsson 
Södermanlands län Kerstin Eriksson, Louise Nordenfelt, Ludvig Tigerhielm 
Uppsala län Stefan Edentorp, Magnus Henriksson, Torbjörn Andersson 
Värmlands län Bengt-Arne Cramby, Johan Stenson, Peter Sörensen 
Västerbottens län Peder Dahlström, Annika Lindberg, Pernilla Lindström, Anna Karin 

Jonasson 
Västmanlands län Anette Wiström, Lars Ehrengren, Rose Hansson, Bertil Bertilsson 
Västra götalands län Lena Bergman, Malin Elmberg, Ove Kummel, Yvonne Lilja, Henrik 

Olsson, Henrik Ogstedt, Sven Sillén 
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Örebro län Håkan Bagger, Leif Göthberg, Kristina Henricsson, Kjell Möller 
Östergötlands län Tom Granath, Britta Tunberg, Tomas Nyström, Helena Hammarskiöld 
 
Länsarrangemang 2009, fördelningen länsvis 

Blekinge   - 
Dalarnas  - 
Finland  - 
Gotlands 25 juli  Öppet hus på Lörje 
 5 sep Försvarshistoriska byggnadsminnen på Gotland 
 31 okt Visby – staden utanför murarna under 100 år 
Gävleborgs 19 mars Så målades husen 
 24 maj Motlutsflottning 
 31 maj Byvandring i Lillskog, Färila socken 
 1 okt Finninvandringen 
 11 okt Finnskogsmuseet i Skräddarbo, Alfta 
Hallands 17 maj Byggnadsvårdsmässa på Tjolöholms slott 
Jämtlands  - 
Jönköpings  2 feb Historiska lås, Kvällen går i lås 
 22 aug Kulturarv Marieholm 
Kalmar  - 
Kronobergs 16 maj Visning Dalgångsstugan, hembygdsgården i Södra Sandsjö 
 19 sep Stenfors och Ebbamåla bruk 
Norrbottens 26 juni Öjebyns kyrkmarknad 
Skåne 28 mars Bakom fasaderna på Limhamns cementfabrik 
Stockholms 29 jan  Utvändig byggnadsfärgsättning 
 25 feb Bromma flygplats i bilder 
 12 mars Nytt liv i gammal trädgård 
 9 maj Okänd funkispärla av Asplund 
 14 maj Kulturlandskapsvandring till Gottholma i Gustavsberg 
 3 juni Gamla riksarkivet blir barnkulturcentrum 
 11 juni Visning av Marabouparken i Sundbyberg 
 20 aug Rådhuset efter ombyggnaden – hur blev det? 
 23 aug Bebyggelsehistorisk vandring i Sandhamns by 
 27 sep Koloniträdgårdsvandring i Barnängens koloniområde 
 1 okt Tre trapphus på Söder 
 12 nov Om hus – Stadsmuseets nya byggnadsvårdsutstälning 
Södermanlands  4 mars Energihushållning och kulturvärden 
 10 maj Vårmarknad på Nynäs slott 
 17 maj Utflykt till Stålboga bruk 
Uppsala  - 
Värmlands  - 
Västerbottens  - 
Västernorrlands 7 juni Byggnadsvårdsdag på Norra berget 
 21 juli Stadsvandring med avslutning i Tingshuset 
Västmanlands 10 okt Byggnadshistoria i Arboga: stadskärna-industri-herrgård 
Västra götalands 7 juli Föreläsning: rekonstruktioner på Gunnebo slott 
 15 aug Restaurerad funkis – ett exempel från Vänersborg 
 26 aug Kvarteret Oktanten i Majorna, Göteborg 
 4 okt Stadsvandring i Södra gårda, Göteborg 
 25 okt Visning av Gathenhielmska kulturreservatet 
 19 nov Visning av Göteborgs synagoga 
Örebro  - 
Östergötlands  6 apr Visning av synagogan i Norrköping 
 25 apr Byggnadsvårdsdag 
 10 maj Trädgårds- och byggnadsvårdsdag, ”Jättegrönt” 
 23 maj Dahlströmska gården, Vadstena 
 11 juli Att ge sig på eller ta sig an 
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Tidskriften Byggnadskultur 

Tidskriften Byggnadskultur nominerades till Årets kulturtidskrift 2009 av Föreningen för Sveriges 
kulturtidskrifter (FSK) tillsammans med fem andra tidskrifter. Utdelning av utmärkelsen skedde på 
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg den 25 september. Vinnare blev tidskriften Arena som hade 
nominerats fyra år i rad.  
 
Tidskriften har två redaktörer på konsultbasis: Paul Hansson som ansvarar för textinnehåll och Eva 
Kvarnström som ansvarar för formgivning och tryckerisamordning. Till sin hjälp har de haft en fast 
redaktionskommitté bestående av Per Arne Ivarsson (styrelseledamot), Lotta Bylander 
(kanslirepresentant), Stephan Fickler (verksamhetsledare), Esbjörn Jonsson (styrelseledamot) samt 
ordförande Björn Ohlén som är ansvarig utgivare.  
 
Utgivning 2009: nr 1/09 15 mars Tema: Hållbart byggande 
  nr 2/09 15 juni Tema: Staden 
  nr 3/09 15 september Tema: Byggprojektet 
  nr 4/09 15 december Tema: Byggnadsvård i världen 
 
Ett särtryck ur Byggnadskultur 1/2009 med tema Hållbart byggande med utvald artikel trycktes upp av 
Stadsholmen AB för utdelning till alla boende och förvaltare i deras fastigheter. 
 
En överupplaga av Byggnadskultur nr 2.09 med tema Staden har delats ut till studenter vid landets 
högskolor och universitet med inriktning byggnadsvård och kulturmiljövård. BK 2.09 delades även ut 
till Samfundet St Erik i Stockholm och till några kommuner via länsombud.  
 
Internet 

Föreningen fortsätter att utveckla webbplatsen, www.byggnadsvard.se. Ett led i detta var nyanställning 
av kommunikatör Carolina Lachmann vars främsta arbetsuppgift är att arbeta med och uppdatera 
webben. www.byggnadsvard.se har under 2009 haft ca 20 000 unika besökare i månaden. Sedan 
hösten 2009 har Byggnadsvårdsföreningen även presentationer på Facebook och Twitter där aktuella 
händelser och aktiviteter annonseras. Föreningen har även producerat en kort film om 
byggnadsvårdsläger i youtube-format, läs mer nedan.  
 
Byggnadsvårdsläger i Sverige 

2008 års satsning på lägerverksamheten gav ett gott resultat med många anmälningar till 2009 års 
byggnadsvårdsläger. Lägren anordnades i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och med stöd 
från Riksantikvarieämbetet. Totalt deltog 57 personer (varav 10 studenter) på 62 platser samt ett 15-tal 
ledare och handledare i årets läger. Bebyggelseantikvarie Kjell Taawo, Sörmlands museum, var 
projektansvarig.  Följande byggnadsvårdsläger genomfördes 2009: 
 
7-18 juni Nämndemansgården på Hven,  Skåne län – restaurering av en skånegård 

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

28 juni-4 juli Rosersbergs slott, Stockholms län – renovering av fönster vid Rosersbergs 
slott från 1630. Enveckas-läger. Lägret anordnades för tredje gången. 

5-18 juli Vita Havet, Målilla, Kalmar län – restaurering av en inspektorsbostad i 
bruksmiljö från 1799. Läger här sen 1995. 

6-12 juli Gunnebo Slott och Trädgårdar, Västra Götalands län - 
trädgårdsarkeologiskt läger på Gunnebo slott, Mölndal. Lägret anordnades 
för andra gången. 

23 augusti- 5 september Ingmarsö, Stockholms län– restaurering av skärgårdshemman från 1800-
talet, mangårdsbyggnad samt svinhus. Lägret anordnades för andra gången. 

31 augusti-13 september Vita villan, Kalmar län – en sommarvilla från ”badortsepoken”, ca 1870, 
Borgholm, Öland. (Drottning Victorias vilohem). Lägret anordnades för 
tionde året i rad. 
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Föreningen fortsätter att utöka marknadsföringen av lägren och har under sensommaren och hösten 
producerat en kortfilm från Ingmarsö byggnadsvårdsläger i webbformat. Filmen är ett samarbete med 
e-learningföretaget Imagine AB och lades ut på Youtube i februari 2010.  
 

Vårresa och årsmöte 

Den 15-17 maj genomfördes vårresa och årsmötet i Hjo med temat ”Kulturvårdens hantverk" med 122 
deltagare. Vårresan inleddes fredagen den 15 maj med ett seminarium om byggnadsvården och 
kulturmiljövården i dag och i framtiden, men också om kulturvårdens hantverk med fokus på 
Hantverksskolan i Maristad/Da Capo och Göteborgs universitet som har fått i uppdrag att bygga upp 
ett nationellt centrum, ett Hantverkslaboratorium, för kulturmiljöns hantverk inom byggnation, 
trädgårdsmästeri och landskapsvård. Lördagen ägnades åt en heldagsutflykt till Forsviks bruk och 
studiebesök på Hantverksskolan i Mariestad. Utmärkelsen Årets byggnadsvårdare (se nedan) delades 
ut i samband med festmiddag som serverades på Hotel Bellevue i Hjo. På söndagen arrangerades en 
stadsvandring i Hjo och ett besök på Almnäs gård avslutade vårresan.  
 
Årets byggnadsvårdare  

Svenska byggnadsvårdsföreningen utsåg Peter Sörensen till Årets byggnadsvårdare 2009. Utmärkelsen 
fick han för hans målmedvetna arbete med att bygga upp och utveckla opinionsbloggen Operation 
Karlstad. Juryns motivering löd: 
Peter Sörensen har genom sitt brinnande engagemang i bevarandefrågor satt ett vasst finger på den 
påtagliga misshushållning med kulturarvet som ständigt sker i hans hemlän Värmland.  
Hans vägran att acceptera likgiltig eller felaktig hantering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
har lyft fram bristerna i tillämpningen av varsamhetsparagraferna i Plan och Bygglagen. 
Förhållandena är inte unika för Värmland utan vanligt förekommande i flertalet av landets 
kommuner. Hans arbete är därför av nationell betydelse. 
Peter har med stor framgång använt internets möjligheter för att skapa opinion kring 
byggnadsvårdens svaga ställning i samhällsplaneringen. Genom att flitigt använda de kanaler 
bloggandet öppnar, har han fått en omfattande spridning av sitt budskap. Utmärkelsen delades ut 
lördagen den 16 maj vid en ceremoni i Skolhuset i Hjo. 
 
Temadagar / Seminarier 
Renovera rätt din bostadsrätt 
Den 25 mars arrangerade föreningen en reprisering av temadagen ”Renovera rätt din bostadsrätt” - en 
temadag om renovering av flerfamiljhus i samarbete med Stockholms stadsmuseum. 63 personer 
deltog.  ”Renovera rätt din bostadsrätt” repriserades även den 23 april i Göteborg tillsammans med 
Byggnadsvård Nääs och Göteborgs stadsmuseum. 44 personer deltog.  
 
Representanter från Byggnadsvårdsföreningen har även deltagit på föreläsningar, temadagar och 
seminarier runt om i landet i egenskap av föreläsare och moderatorer.  
 
Övriga aktiviteter  

Mässor och presentationer av föreningen 
5-8 mars, Villaägarmässan i Kista, Stockholm. Föreningen var representerad i samarbete med 
Hälsingeföretag i samverkan.  
1-4 oktober, Hem & Villamässan i Älvsjö, Stockholm. Föreningen deltog som experter i en 
rådgivningsdisk för mässbesökarna.  
5-8 november, Hem & Villamässan i Göteborg. Information om föreningen och foldrar delades ut till 
besökare i Byggnadsvård Nääs' monter  
13-15 november, Bostadsrättsmässan i Älvsjö, Stockholm. Föreningen deltog på Bostadsrättsmässan 
på Stockholmsmässan, Älvsjö och informerade om föreningens verksamhet, hade rådgivning, 
medlemsvärvning och försäljning av Byggnadskultur.  
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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 samtal.  
 
Samverkan 

Föreningen underhåller nätverk med en rad organisationer som t.ex. Sveriges Hembygdsförbund, 
Europa Nostra, Stadsholmen i Stockholm och regionala byggnadsvårdsföreningar i landet. Utöver det 
sker även artikelutbyten mellan föreningens tidskrift Byggnadskultur och andra tidsskrifter som t ex  
Egnahemsägarnas riksförbunds tidsskrift Egnahemsägaren och riksförbundet Svensk Trädgårds 
tidskrift Hemträdgården.. 
 
Stipendium 

Svenska byggnadsvårdsföreningens hantverksstipendium delades ej ut 2009.  
 
Yttranden och opinionsbildning  

Svenska byggnadsvårdsföreningen har skrivit yttranden i två ärenden 2009. Den 12 maj till 
Miljödepartementet gällande planer på att exploatera delar av Norrvikens trädgårdar i Båstad. 
Föreningens utgångspunkt i yttrandet är att hänsyn skall tas till unika natur- och kulturvärden i 
området. Den 9 november tillskrevs Miljödepartementet igen angående allvarlig försämring av 
kulturmiljöns ställning i regeringens förslag till plan- och bygglag.  
 
Gula listan på föreningens webbplats lyfter sedan hösten 2008 fram byggnader och miljöer som är 
hotade genom rivning, förvanskning eller bristande underhåll. Denna information har under året 
förstärkts med en opinionsblogg i Värmland samt informationsspridning via Facebook och Twitter.  
 
Internationellt 

Tidskriften Byggnadskulturs fjärde nummer 2009 behandlade tema internationell byggnadsvård, 
"Byggnadsvård i världen". Utöver ett flertal artiklar som beskrev bevarandefrågor från olika delar av 
världen, presenterades information om andra byggnadsvårdsorganisationer främst i Europa och 
Norden. 
 
Föreningen är medlem i Europa Nostra och samverkar med den franska organisationen Rempart i syfte 
att förmedla plats för utländska deltagare på våra byggnadsvårdläger.  
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b) Styrelsens redovisning av hur 2009 års verksamhetsplan fullföljts  
 
De senaste åren har verksamheten styrts utifrån en treårig verksamhetsplan för perioden 
2007 - 2009.  De övergripande målen i denna har varit:  
 

• Stärka rollen som opinionsbildare 
• Öka medlemsantalet och nå nya målgrupper 

 
Vi har under flera år känt behov av en plan för hur vi skall utvecklas på längre sikt. Under 2009 har 
styrelse och kansli arbetat fram en strategisk verksamhetsplan (bifogas) som tydligt pekar ut vikten av 
samverkan, fokus på dagens frågor och vikten av den lokala och regionala aktiviteten. Planen antogs 
vid föreningens årsmöte i Hjo 2009 och träder i kraft från 2010.  
 
I samband med årsmötet fick vi sex nya ledamöter, varför hösten varit något av en nystart i 
styrelsearbetet. Under ledning av en av våra nya ledamöter, Michael Friberg, har styrelsen påbörjat en 
process för verksamhetsutveckling av kansli och styrelse för att fokusera på den nya inriktningen i 
verksamhetsplanen. Arbetet är stimulerande, angeläget och utvecklande för alla inblandade, och vi tror 
att detta kommer att ha stor betydelse för föreningens framtid.   
 
Under 2009 har vi blivit starkare på opinionsbildning och kommunikation med omvärlden. 
Nyanställning av en kommunikatör är en viktig pusselbit för att mera professionellt nå ut med vårt 
budskap. Vi behöver bli tydligare, rappare och mera frekventa i media än idag.  
Genom några av våra aktiva länsombud har vi drivit viktiga ärenden med viss framgång. Utnämningen 
av Årets Byggnadsvårdare har varit ett sätt att lyfta fram en av dessa viktiga personer.  
 
Vi har inte lyckats nå målet att öka medlemsantalet. Under 2009 har vi istället för första gången på 
många år tappat många medlemmar.  I slutet av året hade vi 5632 medlemmar att jämföra med 6398 
föregående år. En trolig förklaring till det kraftigt minskade medlemsantalet är att återvärvningen inför 
2009 sammanföll med den starka mediauppmärksamheten kring den begynnande ekonomiska krisen 
och att vi samtidigt höjde medlemsavgiften. Tack vare en höjning av medlemsavgiften från 295 till 
325 2009 har medlemsintäkterna under året varit konstanta trots en minskning av medlemsantalet.  
En omfattande återrekryteringskampanj planeras inför 2010.  
 
Föreningen arbetar ständigt för att göra nya målgrupper intresserade av byggnadsvård. Under året har 
vi fortsatt satsningen mot bostadsrättsföreningar genom två repriseringar av temadagen Renovera rätt 
din bostadsrätt.  
 
Strategin för att nå nya målgrupper har varit att stärka den lokala nivån och ge länsombuden 
effektivare redskap. En viktig kanal för detta är vår webbplats. Under 2009 har vi därför fortsatt 
utvecklingen av webbplatsen enligt fastställd plan. Vi har byggt upp kalendarium, länssidor, bättre 
sökfunktioner i artikelbanken mm. Satsningen har gett oss en attraktiv, tillgänglig och välbesökt webb. 
Under året har vi också utvecklat nyhetsbrev för att lättare kunna hålla kontakt med länsombud och 
medlemmar. Genom en kraftfull satsning på webbplatsen och Gula Listan som presenterar hotade 
miljöer runt om i landet har vi fått effektiva redskap i opinionsbildningsarbetet. 
 
I anslutning till vårresan anordnade vi en utbildningsdag för våra länsombud. I workshopform arbetade 
vi med nya webbplatsen och det IT-stöd den innebär för länsombuden. Vi hade också en övning kring 
hur man kan använda sociala medier i opinionsbildningen. När vi fått rutin på att använda dessa 
kanaler kommer vi att kunna ge en unik överblick av byggnadsvården i landet.  
 
Utöver den nationella nivån har vi presenterat några internationella utblickar i ett nummer av BK. Vi 
skulle gärna utveckla vår kontakt med några andra organisationer med liknande verksamhet som vi 
själva.  
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Förvaltningsberättelse 

 
Verksamhet 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen är en landsomfattande ideell organisation. 
Vårt syfte 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 förut- 
sättningar och historia. 

- Hålla kontakt med internationell verksamhet på området. 
 
 
Förslag till vinstdisposition 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 
 Årets förlust 88 397 
 
 
Disponeras så att 
 
 I ny räkning överföres - 88 397 
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar.  
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Resultaträkning Not 2009-01-01 2008-01-01 
  2009-12-31 2008-12-31 
 
Verksamhetsintäkter 
Medlemsintäkter  2 169 142 2 048 288 
Intäkter programverksamhet  243 695 257 071 
Tidskrift och varor (inkl annonsintäkter)  591 965 512 252 
Byggnadsvårdsläger  94 000 104 000 
Verksamhetsanslag  840 000 840 000 
Övriga aktiviteter  0 8 444 
Omföring projektreserv  0 377 000 
Övriga rörelseintäkter (inkl stipendie)  425 736 466 520 
  4 364 538 4 613 575 
 
Verksamhetskostnader 
Inköpskostnader  -86 586 -107 053 
Vårresa  -196 601 -191 820 
Temadagar/utbildningsdagar  -49 060 -132 509 
Byggnadsvårdsläger  -42 441 -92 099 
Övriga aktiviteter/länsombud  -98 859 -88 101 
Byggnadskultur  -889 712 -907 116 
Webb & Nyhetsbrev  -48 337 -102 954 
Styrelse  -160 889 -107 264 
 
Övriga externa kostnader 1, 2 -955 094 -866 492 
Personalkostnader 3 -1 957 134 -2.213 623 
Projektkostnader (Sida)  0 -8 844 
Avskrivningar  -8 047 -4 748 
  -4 492 760 -4 822 632 
 
Rörelseresultat  -128 222 -209 057 
 
Resultat efter finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 40 014 55 384 
Räntekostnader och liknande resultatposter  -189 -1 167 
Resultat efter finansiella poster  -88 397 -154 840 
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Balansräkning Not 2009-01-01 2008-01-01 
  2009-12-31 2008-12-31 
Tillgångar 
 
Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Inventarier  27 438 18 990 
Summa anläggningstillgångar  27 438 18 990 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager mm 
Färdiga varor och handelsvaror  50 460 27 318 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  206 624 212 821 
Övriga fordringar  30 23 347 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  107 754 158 570 
  314 408 394 738 
 
Kassa och bank  2 324 383 2 186 197 
 
Summa omsättningstillgångar  2 689 251 2 608 254 
 
Summa tillgångar  2 716 689 2 627 244 
 

 
Eget kapital och skulder 
 
Eget kapital 4 
Eget kapital  239 016 393 856 
Årets resultat  -88 397 -154 840 
  150 619 239 016 
 
Summa eget kapital  150 619 239 016 
 
Avsättningar 
Stipendiefond  87 780 87 780 
Projektreserveringar  488 000 488 000 
  575 780 575 780 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  163 746 44 789 
Skatteskulder  20 014 0 
Övriga skulder  30 658 30 183 
Upplupna kostnader och förutb intäkter 5 1 775 872 1 737 477 
  1 990 290 1 812 448 
 
Summa eget kapital och skulder  2 716 689  2 627 244 
 
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  2009 2008 
 
Lokalkostnader  483 697 459 219 
Datakostnader  28 063 35 456 
Kontorsmaterial, trycksaker  60 620 49 403 
Telefon- och portokostnader  170 916 166 061 
Övriga kostnader  130 298 71 193 
Redovisning  66 500 69 910 
  
  940 094  851 242 
 
 
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. 
 
  2009 2008 
 
Revisionsuppdrag  15 000 15 250 
 
 
3 Anställda och personalkostnader  2009 2008 

 
Medelantalet anställda 
Kvinnor  4,0 4,0 
Män  1,0 1,0 
  5,0 5,0 
 
Löner, ersättningar och sociala kostnader 
Löner och ersättningar till styrelse  36 714 30 000 
Löner och ersättningar till övriga anställda  1 349 284 1 369 096 
Pensionskostnader till övriga anställda  108 959 273 120 
Övriga sociala kostnader  448 378 510 691 
Övriga personalkostnader  13 799 30 715 
  1 957 134 2 213 622 
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4   Förändring av eget kapital  Eget Årets 
  Kapital Resultat 
Belopp vid årets ingång  393 856 239 016 
Disposition av föreg års resultat  -154 840  
Årets resultat   -88 397 
Belopp vid årets utgång  239 016 150 619 
 
 
5   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

  2009-12-31 2008-12-31 
 

Förutbetalda medlemsavgifter  1 328 958 1 283 761 
Semesterlöner och sociala avgifter  213 419 252 225 
Övriga upplupna kostnader  233 496 201 491 
  1 775 873 1 737 477 



Svenska byggnadsvårdsföreningen, 802007-2008 
 

Sida 13 av 13 

 
 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen  
802007-2008 
 
 
 
 
 
Stockholm den 21 april 2010 
 
 
 
 
Björn Ohlén, ordförande Anders Nordström, vice ordf 
  
  
  
  
Bengt Adolfi Cecilia Boman 
  
  
  
  
Anna-Karin Ericson Mikael Friberg  
  
  
  
  
Tom Granath Per Arne Ivarsson 
 
  
  
  
Esbjörn Jonsson Fredrika Nelson 
  
  
  
  
Anette Ringbom Hans Sandström 
  
 
  
  
Marianne Sörling   
 
 


