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Styrelsens rapport kring arbetet med organisationsutveckling 
 
Vid Svenska Byggnadsvårdsföreningens årsmöte i Göteborg 18 maj 2018 fick styrelsen 
i uppdrag av årsmötet att ta fram en plan för hur man skall organisera arbetet i styrelse 
och kansli för att på bästa och mest effektiva sätt använda föreningens resurser. Detta 
förslag skulle presenteras på extra föreningsmöte hösten 2018. Styrelsen har påbörjat 
arbetet enligt följande:  
 
I juni fick föreningen ett positivt besked från Riksantikvarieämbetet om ansökan om ett 
verksamhetsutvecklingsprojekt. Vi har fått 350 000 kr i bidrag för att fram till december 
2019 hitta ett arbetssätt som leder till att verksamheten utvecklas på lång sikt och som 
tar sin utgångspunkt i människors ändrade beteende och inställning kring ideellt 
engagemang. Arbetet kommer att ske i fyra steg; 
 

1. Hösten 2018 
Organisationsanalys av dagens verksamhet med hjälp av extern konsult.  
 

2. Våren 2019 
Framtagande av strategi och plan för hur vi organiserar vårt arbete i form av seminarier 
med styrelse, kansli och eventuellt länsombud under ledning av extern processledare.  
 

3. Hösten 2019 
Implementering av strategin i den dagliga verksamheten genom justeringar av 
ansvarsfördelning, arbetsuppgifter och arbetssätt.  
 

4. Utvärdering 

 
Styrelsen ser stora möjligheter med detta arbete och ser inte att man kan forcera 
processen till föreningsmötet i oktober. Den strategi och plan som arbetas fram föreslås 
framställas till årsmötet 2019. Vi förordar att ordföranden arvoderas extra för att leda 
detta arbete eftersom det innebär en omfattande insats som inte ryms inom ordinarie 
uppdrag. 
 
I det inledande arbetet under sommar och höst 2018 har styrelsen diskuterat 
arbetsformer och enats om följande principer på kort sikt.  
 

• Ingen fast arvodering av styrelseledamöter utöver ordförandeposten aktuell i 
nuläget. 

• Arvodering av medlemmar kan ske om det finns extern finansiering för insatsen 
(exv föreläsare på temadagar mm). Om så sker skall detta tas upp till beslut i 
styrelsen innan.  

• Vi ser en stor potential i att utveckla den regionala och lokala verksamheten.  
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