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Protokoll	  fört	  vid	  årsmöte	  2018	  i	  Svenska	  byggnadsvårdsföreningen	  

	  
Tid:	  	   	   Fredagen	  den	  18	  maj	  2018	  kl.	  15:00	  
Plats:	  	   	   Sjömanskyrkan,	  Amerikagatan	  2	  	  
Närvarande:	   50	  personer	  av	  föreningens	  medlemmar	  var	  närvarande	  

	  
	  

1.	  Årsmötets	  öppnande	  	  
Föreningens	  ordförande	  Vicki	  Wenander	  öppnar	  mötet	  och	  hälsar	  de	  närvarande	  välkomna.	  
	  
2.	  Val	  av	  ordförande	  och	  sekreterare	  för	  årsmötet	  	  
Valnämnden	  företräds	  av	  ordförande	  Björn	  Ohlén.	  Valnämndens	  förslag	  föreligger	  i	  skriftlig	  form	  och	  
redovisas	  vid	  varje	  berörd	  punkt	  av	  Björn	  Ohlén.	  
	  
Valnämnden	  föreslår	  Henrik	  Ogstedt	  till	  årsmötets	  ordförande	  och	  Anette	  Lund	  till	  dess	  sekreterare.	  	  
Årsmötet	  väljer	  Henrik	  Ogstedt	  till	  ordförande	  och	  Anette	  Lund	  till	  sekreterare.	  
	  
Årsmötets	  ordförande	  påpekar	  att:	  	  
- röstlängd	  har	  upprättats	  genom	  registrering	  vid	  ingången	  till	  möteslokalen	  	  
- den	  som	  inte	  är	  medlem	  i	  föreningen	  ska	  inte	  delta	  i	  omröstning	  
- även	  den	  som	  inte	  är	  medlem	  har	  dock	  möjlighet	  att	  få	  yttra	  sig.	  
	  
3.	  Val	  av	  två	  justeringsmän,	  tillika	  rösträknare,	  att	  jämte	  ordföranden	  justera	  protokollet	  	  
Årsmötet	  väljer	  Stephan	  Fickler,	  och	  Gunilla	  Lundgren	  att	  jämte	  ordförande	  justera	  protokollet	  och	  att	  
vid	  behov	  räkna	  röster.	  
	  
4.	  Frågan	  om	  årsmötet	  blivit	  behörigen	  utlyst	  	  
Handlingar	  har	  skickats	  ut	  med	  tidskriften	  Byggnadskultur	  nr	  1	  år	  2018	  (BK	  1/18)	  i	  mitten	  av	  mars,	  
detta	  är	  inom	  den	  föreskrivna	  tiden.	  
	  
Årsmötet	  anser	  att	  mötet	  är	  behörigen	  utlyst.	  
	  
5.	  Fastställande	  av	  dagordning	  
Dagordningen	  är	  utskickad	  med	  Tidskriften	  Byggnadskultur	  nr	  1	  år	  2018	  (BK	  1/18).	  	  
	  
Tomas	  Nyström	  anmäler	  att	  han	  vill	  informera	  om	  tillkännagivande	  i	  samband	  med	  föreningens	  
årsmöte	  under	  punkten	  ”Övrigt”.	  
	  
Stephan	  Fickler	  anmäler	  att	  han	  vill	  meddela	  om	  årets	  stipendiat.	  
	  
Stephan	  Fickler	  anmäler	  att	  han	  vill	  ha	  sista	  ordet	  under	  punkten	  ”Övrigt”.	  	  
	  
Årsmötet	  godkänner	  dagordningen	  med	  tillägg	  av	  ovan	  nämnda	  övriga	  frågor.	  
	  
	  
	  



 

	  
6.	  Framläggande	  av	  årsredovisning	  	  
Mötesordföranden	  överlämnar	  ordet	  till	  Vicki	  Wenander	  som	  meddelar	  att	  årsredovisningen	  har	  
delats	  ut	  till	  mötesdeltagarna	  i	  samband	  med	  årsmötet	  och	  tidigare	  skickats	  ut	  med	  e-‐post.	  
	  
Vicki	  Wenander	  kommenterar	  fråga	  om	  ändrat	  medlemstal.	  Berättar	  om	  varför	  vi	  bytte	  system	  från	  
kalenderår	  till	  löpande	  årsmedlemskap.	  Just	  idag	  är	  vi	  6140	  medlemmar,	  det	  högsta	  vi	  haft	  någonsin	  
vid	  den	  här	  tidpunkten	  på	  året.	  	  
	  
Vicki	  W	  berättar	  om	  arbetet	  med	  rivningsvåg	  och	  föreläsningsarbetet.	  Allt	  detta	  har	  tagit	  mycket	  kraft	  
men	  även	  gett	  bra	  feedback.	  Vi	  har	  synts	  i	  flera	  mediala	  sammanhang	  och	  fått	  flera	  artiklar	  
publicerade.	  
	  
Stephan	  Fickler	  presenterar	  en	  kort	  redovisning	  av	  föreningens	  ekonomi.	  Det	  är	  små	  skillnader	  mellan	  
åren.	  	  
	  
Stephan	  presenterar	  budget	  för	  2018.	  Den	  är	  snarlik	  tidigare	  årsbudgetar.	  Det	  som	  påverkar	  är	  att	  
tidskriften	  Byggnadskultur	  i	  år	  ges	  ut	  i	  två	  extra	  nummer,	  digitalt,	  det	  ger	  lite	  högre	  kostnader.	  	  
	  
Årsredovisningen	  läggs	  till	  handlingarna.	  
	  
7.	  Framläggande	  av	  revisionsberättelse	  	  
Mötesordföranden	  lämnar	  över	  ordet	  till	  Stephan	  Fickler	  som	  läser	  upp	  delar	  av	  revisionsberättelsen	  
från	  Baker	  Tilly.	  	  
	  
Revisionsberättelsen	  läggs	  till	  handlingarna.	  
	  
8.	  Fastställande	  av	  resultat-‐	  och	  balansräkning	  
Resultat-‐	  och	  balansräkningen	  för	  2017	  fastställs.	  
	  
9.	  Frågan	  om	  ansvarsfrihet	  för	  styrelseledamöterna	  
Stephan	  Fickler	  läser	  även	  upp	  text	  från	  Baker	  Tilly	  vad	  gäller	  ansvarsfrihet	  för	  styrelsen.	  
	  
Årsmötet	  beviljar	  på	  revisorernas	  förslag	  styrelsen	  ansvarsfrihet	  för	  det	  gångna	  året.	  
	  
10	  Behandling	  av	  ärenden	  som	  hänskjutits	  till	  årsmötet	  
Tomas	  redogör	  om	  arbetet	  med	  ändring	  av	  stadgar.	  	  De	  paragrafer	  där	  ändringar	  är	  föreslagna	  gås	  
noggrant	  igenom	  paragraf	  för	  paragraf.	  Se	  bilaga.	  
	  
Årsmötet	  bifaller	  stadgeändring	  enligt	  styrelsens	  förslag.	  
	  
11.	  Val	  av	  ordförande	  i	  styrelsen	  för	  ett	  år	  
Valnämnden	  föreslår	  att	  Björn	  Ohlén	  går	  in	  som	  föreningsordförande	  fram	  till	  extra	  årsstämma	  i	  
oktober	  2018.	  	  	  
	  
Årsmötet	  väljer	  Björn	  Ohlén	  till	  ordförande	  fram	  till	  extra	  föreningsstämma	  i	  oktober	  2018.	  
	  
12.	  Val	  av	  fem	  ledamöter	  i	  styrelsen	  för	  två	  år	  	  
Valnämndens	  förslag:	  
Bengt	  Adolfi	  –	  omval	  till	  2020	  
Kristina	  Berglund	  –	  omval	  till	  2020	  
Tomas	  Nyström	  –	  omval	  till	  2020	  
Jennie	  Sjöholm	  –	  oval	  till	  2020	  
Henrik	  Nilsson	  –	  omval	  till	  2020	  



 

Följande	  ledamöter	  är	  valda	  till	  2019	  vid	  2017-‐års	  årsmöte:	  
Ulrika	  Lindh	  –	  vald	  till	  2019	  	  
Anette	  Lund	  –	  vald	  till	  2019	  
Malin	  Lernfelt	  –	  vald	  till	  2019	  
Björn	  Hasselgren	  –	  vald	  till	  2019	  
Anders	  Wikström	  –	  vald	  till	  2019	  	  
Fredrik	  Trane	  –	  vald	  till	  2019	  
	  
Ulrika	  Lindh	  –	  förslag	  till	  funktionen	  sekreterare	  fram	  till	  nästa	  årsmöte	  
Anders	  Wikström	  –	  förslag	  till	  funktionen	  kassör	  fram	  till	  nästa	  årsmöte	  
	  
Årsmötet	  väljer	  fem	  ledamöter	  för	  två	  år	  enligt	  valberedningens	  förslag.	  
Årsmötet	  väljer	  Ulrika	  Lindh	  och	  Anders	  Wikström	  till	  funktionerna	  sekreterare	  respektive	  kassör.	  
	  
13.	  Val	  av	  två	  revisorer	  och	  en	  revisorssuppleant	  för	  ett	  år	  
Valnämnden	  föreslår	  omval	  av	  godkänd	  revisor	  Fredrik	  From,	  omval	  av	  förtroendevald	  revisor	  Anna-‐
Karin	  Ericson	  och	  omval	  av	  revisorssuppleant	  Torbjörn	  Lindgren.	  
	  
Valen	  gäller	  till	  kommande	  årsmöte	  2019.	  
	  
Årsmötet	  väljer	  revisorer	  i	  enlighet	  med	  valnämndens	  förslag.	  
	  
14.	  Utseende	  av	  ordförande	  och	  två	  andra	  ledamöter	  i	  valnämnden	  för	  ett	  år	  	  
Mötesordföranden	  ber	  om	  förslag	  på	  ordförande	  i	  valnämnden.	  
	  
Förslag	  om	  omval	  av	  Björn	  Ohlén	  som	  ordförande	  i	  valnämnden.	  Samt	  ledamöter	  till	  valnämnden	  Vicki	  
Wenander	  och	  Linda	  Lindblad	  
	  
Årsmötet	  utser	  Björn	  Ohlén	  som	  ordförande	  i	  valnämnden	  och	  Vicki	  Wenander	  och	  Linda	  Lindblad	  
som	  ledamöter	  på	  ett	  år.	  
	  
Valen	  gäller	  till	  kommande	  årsmöte	  2019.	  
	  
15.	  Fastställande	  av	  verksamhetsinriktning	  för	  nästkommande	  år.	  	  
Vicki	  Wenander	  berättar	  om	  verksamhetsinriktningen	  för	  nästkommande	  år	  såsom	  det	  presenterades	  
i	  kallelsen.	  
Styrelse-‐	  och	  kansliarbete	  stöds	  av	  arbete	  i	  de	  tre	  utskotten:	  Försvara,	  Vårda	  och	  Utveckla.	  
De	  senaste	  årens	  hot	  mot	  vårt	  byggda	  och	  gröna	  kulturarv	  tycks	  hålla	  i	  sig.	  Därför	  fortsätter	  vi	  vårt	  engagemang	  
för	  att	  förhindra	  omotiverade	  rivningar	  och	  för	  att	  främja	  god	  kvalité	  i	  stadsplanering	  och	  vid	  nyproduktion,	  alltid	  
med	  fokus	  på	  att	  värna	  kulturarvet.	  Då	  vi	  erkänts	  talerätt	  enligt	  miljöbalken	  vid	  överprövning	  av	  planärenden	  har	  
vår	  roll	  som	  miljöorganisation	  stärkts	  och	  vi	  får	  allt	  fler	  förfrågningar	  om	  att	  engagera	  oss	  i	  nya	  ärenden.	  
Jämsides	  med	  arbetet	  för	  god	  byggnadsvård	  fortsätter	  vi	  vårt	  engagemang	  för	  hållbart	  byggande	  eftersom	  det	  
finns	  så	  mycket	  kunskap	  att	  hämta	  ur	  byggnadstraditionen.	  Här	  finns	  såväl	  kunskap	  om	  byggtekniker	  och	  -‐
material	  som	  erfarenheter	  från	  byggproduktion,	  vilka	  är	  en	  tillgång	  både	  vid	  upprustning	  och	  vid	  nyproduktion.	  
En	  förutsättning	  för	  föreningens	  verksamhet	  är	  det	  lokala	  engagemanget	  och	  ett	  stort	  medlemsantal.	  För	  att	  
stärka	  föreningen	  kommer	  vi	  fortsätta	  utveckla	  vår	  regionala	  verksamhet.	  Vi	  kommer	  även	  ge	  ut	  minst	  fyra	  
nummer	  av	  Byggnadskultur,	  arrangera	  studieresor,	  konferenser	  och	  temadagar	  samt	  att	  föra	  ut	  vårt	  budskap	  via	  
egna	  och	  andras	  medier.	  	  
Styrelsens	  förslag	  till	  årsmötet	  är	  att	  styrelse	  och	  kansli	  skall	  fortsätta	  den	  påbörjade	  utvecklingen	  av	  föreningen,	  
hur	  vi	  ska	  hushålla	  med	  tillgängliga	  resurser	  och	  hur	  vi	  ska	  kunna	  utöka	  resurserna.	  Arbetet	  kräver	  en	  analys	  av	  
nuvarande	  arbetssätt	  i	  styrelse	  och	  kansli	  och	  ett	  förslag	  på	  hur	  vi	  på	  bästa	  sätt	  använder	  våra	  resurser.	  	  
	  
Årsmötet	  uppdrar	  åt	  styrelsen	  att	  vid	  extra	  föreningsmöte	  presentera	  hur	  arbetet	  fortskrider.	  	  	  
	  
Årsmötet	  godkänner	  inriktningen	  för	  år	  2019.	  



 

	  
16.	  	  Fastställande	  av	  årsavgifter	  för	  år	  2019	  
Vicki	  Wenander	  redogör	  för	  styrelsens	  förslag	  att	  lämna	  deltagaravgifterna	  oförändrade:	  
	  
• Enskild	  medlem	  	   	   355	  kr	  
• Familjemedlemskap	   	   465	  kr	  	  
• Utlandsmedlem/prenumerant	  på	  BK	  	   470	  kr	  
• Heltidsstuderande	  	   	   245	  kr	  	  
• Företag	  eller	  annan	  juridisk	  person	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  450	  kr	  	  
	   	  
Mötet	  beslutar	  om	  oförändrade	  årsavgifter	  för	  det	  kommande	  verksamhetsåret	  enligt	  styrelsens	  
förslag.	  
	  
17.	  Behandling	  av	  motioner	  
Motion/skrivelse	  inkommen	  från	  Carolina	  Moberg	  som	  ställer	  frågor	  varför	  Byggnadsvårdsföreningen	  
syns	  så	  lite	  för	  den	  breda	  allmänheten.	  
	  
Mötesordförande	  lämnar	  över	  till	  Vicki	  Wennander	  som	  berättar	  om	  motionen	  och	  styrelsens	  svar,	  
hur	  styrelsen	  har	  resonerat.	  Innehållet	  i	  motionen	  är	  helt	  i	  linje	  med	  den	  verksamhet	  som	  föreningen	  
bedriver	  och	  som	  behöver	  utvecklas.	  Insatser	  av	  den	  art	  och	  med	  den	  utformning	  som	  motionen	  berör	  
har	  utförts	  och	  utförs	  kontinuerligt	  av	  kansliet,	  ordföranden	  och	  andra	  styrelseledamöter,	  enskilda	  
länsombud	  och	  andra	  medlemmar.	  Detta	  ger	  inte	  tillräckligt	  genomslag	  i	  mediebruset,	  som	  det	  
konstateras	  i	  motionen,	  utan	  önskvärt	  resultat	  kräver	  större	  insatser	  och	  nya	  idéer.	  Föreningen	  
arbetar	  ständigt	  på	  att	  försöka	  nå	  ut	  med	  vårt	  budskap	  i	  olika	  media	  och	  på	  olika	  vägar.	  Vi	  har	  de	  
senaste	  åren	  ytterligare	  ökat	  våra	  insatser	  för	  att	  höras	  och	  synas	  utåt,	  och	  vi	  kan	  konstatera	  att	  detta	  
märks	  i	  att	  medlemsantalet	  ökar	  och	  att	  föreningens	  insatser	  efterfrågas	  av	  allt	  fler	  samarbetsparter	  
och	  enskilda.	  
 
Styrelsens	  förslag	  till	  årsmötet,	  styrelsen	  och	  kansliet	  vill	  fortsätta	  den	  påbörjade	  utvecklingen	  framåt,	  
hur	  vi	  ska	  hushålla	  med	  tillgängliga	  resurser	  och	  hur	  vi	  ska	  kunna	  utöka	  resurserna.	  	  Styrelsen	  föreslår	  
att	  arbeta	  vidare	  enligt	  upprättat	  verksamhetsplan	  för	  2018	  och	  välkomnar	  fortsatt	  diskussion	  med	  
medlemmarna	  om	  föreningens	  utveckling	  under	  kommande	  år,	  där	  förslagen	  i	  skrivelsen	  kan	  utgöra	  
ett	  underlag	  i	  vår	  angelägna	  uppgift	  att	  värna	  den	  goda	  bebyggelsemiljön.	  	  
 
Motionen	  föranleder	  inget	  beslut.	  	  
	  
18.	  Övriga	  frågor	  
Ordföranden	  lämnar	  ordet	  till	  de	  personer	  som	  anmält	  sig	  under	  punkt	  5:	  
	  
Utdelning	  av	  stipendium	  2018	  
Årets	  stipendiat	  presenterades	  av	  Malin	  Lernfedlt	  och	  stipendiet	  går	  till	  Michaela	  Boris-‐Möller	  som	  går	  
sista	  året	  på	  bebyggelseantikvariskt	  program	  på	  Göteborgs	  universitet.	  	  	  
Motiveringstext:	  
Efter	  tre	  års	  studier	  om	  arkitekturstilar	  och	  teorier	  för	  bevarande	  ser	  jag	  på	  min	  stad	  med	  helt	  andra,	  
förhoppningsvis	  klokare	  ögon.	  Vart	  jag	  än	  går	  finns	  det	  en	  annorlunda	  taklinje	  att	  titta	  på,	  fönster	  som	  
mist	  sina	  spröjs,	  ack	  vad	  fönster	  gör	  mycket,	  och	  tinnar	  och	  torn	  som	  sticker	  upp.	  Men	  lika	  mycket	  som	  
jag	  lärt	  mig	  teoretiskt,	  lika	  mycket	  märker	  jag	  att	  jag	  saknar	  den	  praktiska	  kunskapen.	  Nu	  vill	  jag	  få	  en	  
större	  förståelse	  för	  själva	  bygghantverket,	  med	  materialen,	  hur	  de	  används	  och	  olika	  tekniker	  för	  
renovering.	  Jag	  tror	  att	  det	  kommer	  att	  göra	  mig	  mer	  förstående	  i	  mitt	  framtida	  arbete	  som	  
byggnadsantikvarie.	  
Michaela	  meddelar	  att	  hon	  kommer	  medverka	  på	  byggnadsvårdslägret	  på	  Florö.	  
	  
	  



 

	  
Utdelning	  av	  Grävskopan	  
Tomas	  Nyström	  läser	  upp	  tillkännagivandet:	  
Tillkännandegivande	  att	  styrelsen	  beslutat	  att	  priset	  Årets	  Grävskopa	  återupplivas	  efter	  16	  år	  och	  ges	  
till	  Kungälvs	  kommun	  och	  fastighetsägaren	  för	  hanteringen	  av	  fastigheten	  ”Turisten”	  i	  Marstrand.	  
Motivering:	  Marstrands	  Turisthotell	  är	  ett	  unikt	  kulturarv	  från	  badortsepoken	  i	  slutet	  av	  1800-‐talet	  och	  
utgör	  en	  viktig	  del	  av	  riksintresset	  för	  bevarandet	  av	  kulturmiljön	  för	  orten.	  Byggnaderna	  har	  under	  
många	  år	  fått	  förfalla	  i	  sådan	  utsträckning	  att	  de	  inte	  längre	  går	  att	  rädda	  utan	  måste	  rivas.	  Kungälvs	  
kommun,	  miljö-‐	  och	  byggnadsnämnden,	  har	  allvarligt	  försummat	  sin	  roll	  som	  myndighet	  att	  bedriva	  
tillsyn	  och	  fastighetsägaren	  Ernst	  Rosén	  AB	  har	  underlåtit	  att	  underhålla	  byggnaderna	  för	  att	  de	  ska	  
kunna	  bevaras,	  i	  strid	  med	  kraven	  enligt	  plan-‐	  och	  bygglagen.	  	  
	  
Sista	  ordet	  
Stephan	  Fickler	  tackar	  å	  föreningens	  vägnar	  Vicki	  Wenander	  för	  sina	  år	  som	  ordförande.	  
	  
19.	  Avslutning	  
Årsmötets	  ordförande	  förklarar	  mötet	  avslutat.	  	  
	  
	  
Vid	  protokollet:	   	   	   Ordförande	  
	  
	  
	  
Anette	  Lund	   	   	   	   Henrik	  Ogstedt	  
	  
	  
Justeras:	  
	  
	  
	  
Stephan	  Fickler	  	   	   	   Gunilla	  Lundgren	   	  
	   	  


