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Protokoll fört vid årsmöte 2009 i Svenska byggnadsvårdsföreningen 

 
 

Tid:    Fredagen den 15 maj 2009, kl. 15.15-17.15 
Plats:    Hörsalen, Hotel Bellevue, Hjo 
Närvarande:    74 av föreningens medlemmar 
 
 
 
 

1. Årsmötets öppnande 

Föreningens ordförande Björn Ohlén förklarar mötet öppnat och hälsar alla 
närvarande välkomna och presenterar närvarande styrelseledamöter och 
kanslipersonal. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till årsmötets ordförande väljs Eva Björkman och till dess sekreterare Lotta 
Bylander. 
 

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande 
justera dagens protokoll 

Till justeringsmän, tillika rösträknare, väljs Peter Doolk och Eva Larsson. 
 

4. Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 

Mötet förklaras behörigen utlyst. 
 

5. Fastställande av dagordning 

Den utdelade dagordningen godkänns. 
Under punkten övriga frågor ber föreningens ordförande att få allra sista ordet. 

 
6. Framläggande av årsredovisning 

Ordföranden erinrar om att årsredovisningen delats ut till mötesdeltagarna. 
Föreningens ordförande Björn Ohlén påpekar att föreningens ordinarie revisor, 
Christer Nordström, insjuknat och har ersatts av Fredrik From för genomgång av 
räkenskaper för 2008. Därför kommer revisionsberättelsen på separat dokument. 
Den har delats ut vid entrén till möteslokalen.  
Föreningens ordförande Björn Ohlén går igenom verksamhetsberättelsen i korthet 
redogör för 2008 års resultat- och balansräkning. Årets resultat visar ett underskott 
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på 154 840 kr som till största delen beror på retroaktiva pensionsinbetalningar för 
personalen.  
Medlem Lars Wyke påpekar att revisorerna borde uppmärksammat utebliven 
pensionsinbetalning för personalen (förvaltas i SPP). Verksamhetsledare Stephan 
Fickler meddelar att arbetsgivaren inte är tvungen att betala in tjänstepensioner 
varför det kanske inte har uppmärksammats. Årsredovisningen läggs till 
handlingarna. 
 
Ordförande Björn Ohlén redovisar därefter den av styrelsen beslutade budgeten 
för 2009, vilken upprättats med utgångspunkt i verksamhetsplanen. 
  

7. Framläggande av revisionsberättelse 

Då ingen av revisorerna finns närvarande vid årsmötet läses revisionsberättelse 
avseende 2008 upp av verksamhetsledare Stephan Fickler. 
Revisionsberättelsen fogas till protokollet som underbilaga till årsredovisningen. 
 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

De i årsredovisningen framlagda resultat- och balansräkningarna fastställs. 
 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 

I enlighet med revisorernas förslag beviljas styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 
2008. 
 

10. Val av ordförande för ett år 

På förslag av valnämnden ordförande Torbjörn Lindstedt, väljs Björn Ohlén till 
ordförande i föreningen för ett år, nämligen till utgången av årsmötet 2010.   
 

11. Val av ledamöter i styrelsen för två år samt för ett år 

Valnämndens ordförande Torbjörn Lindstedt redovisar valnämndens förslag:  
Omval för två år 2009-2011: Tom Granath. 
Nya ledamöter 2009-2011: Anna-Karin Ericsson, Mikael Friberg, Per Arne 
Ivarsson, Anette Ringbom och Marianne Sörling. 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot 2009-2010: Fredrika Nelson. 
Följande ordinarie ledamöter är valda till 2010 och omfattas därför ej av omval: 
Bengt Adolfi, Cecilia Boman, Esbjörn Jonsson, Anders Nordström och Hans 
Sandström. 
 
Avgående ledamöter är: Eva Arén, Victoria Ask, Ingela Brandén, Sophia Cohen, 
Cecilia Hassel samt Vicki Wenander. 
 
Årsmötet beslutar att välja ovanstående förslag. 
 
Länsombud Ove Kummel, Västra Götaland, påpekar att det är viktigt att 
valnämnden även rekryterar hantverkare som representanter i styrelsen. 
 

12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år 

På förslag av valnämnden väljs Fredrik From, godkänd revisor, från 
revisionsbyrån Baker Tilly. Omval av Johan Stenberg till revisor för föreningen. 
Likaledes på förslag av valnämnden omväljs Torbjörn Lindgren till 
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revisorssuppleant. Samtliga val gäller för ett år, nämligen för tiden till utgången 
av årsmötet 2010. 
 

13. Val av ordförande och två andra ledamöter i valnämnden för ett år 
Årsmötet beslutar omval av ordförande i valnämnden Torbjörn Lindstedt och 
omval av ledamöter i valnämnden; Gunilla Ekman och Gunilla v Platen. Samtliga 
val gäller för ett år, nämligen till utgången av årsmötet 2010. 
 

14. Fastställande av strategisk verksamhetsplan från 2010 

Ordförande Björn Ohlén redogör för strategisk verksamhetsplan som styrelsen 
utarbetat. Se bilaga.    
 
Medlem Marianne Carlsson, Hultafors, framför förfrågan om hjälp och stöd i 
opinionsarbete kring räddning av en banvaktarstuga. Ordförande svarar att 
styrelsen inte kan driva enskilda frågor, utan den enskilde får agera med stöd från 
Svenska byggnadsvårdsföreningen. Men de stora strukturfrågorna skall bedrivas 
av föreningen centralt.  
 
Länsombud Peter Sörenson, Värmlands län, uppmanar föreningens styrelse att 
engagera sig i nationella frågor, t ex järnvägens byggnader. Länsombudens 
uppgift är se över regionala frågor. Sörensen önskar se någon från föreningens 
styrelse bli ansvarig för opinionsfrågor.  
 
Medlem Kaj Berntsson, Halmstad, framför önskan att även ny teknik skall belysas 
och granskas i tidskriften Byggnadskultur.   
 
Medlem Lars Wyke, Stockholm vill att även bebyggelsevården beaktas i den 
Strategiska verksamhetsplanen då inte bara husen är viktiga utan även miljöerna. 
Komplement till den andra punkten under rubriken ”Fokusera på 
byggnadsvårdens….”  och i rubriken ”Förmedla kunskap….”  
 
Årsmötet diskuterade också möjligheten att finna ny finansieringsform för 
föreningens verksamhet som t ex fond och sponsring då föreningen helst skulle 
slippa vara beroende av anslag. 
 
Länsombud Kerstin Eriksson, Sörmlands län, påpekar problematiken med att 
föreningens ombud och styrelsen arbetar ideellt och betonar att det är viktigt att få 
in mer medel i föreningen.  
 
Årsmötet beslutar att styrelsen vid redigering av Strategisk verksamhetsplan 
beaktar de synpunkter som inkommit under mötet. 
 

15. Fastställande av årsavgifter för år 2010  

Årsmötet beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att medlemsavgifterna för år 
2010 skall vara oförändrade, med undantag av utlandsmedlemskap som av 
registreringstekniska skäl höjs med 5 kr, enligt följande: 

 
 För enskild medlem  325 kr 
 För enskild medlem jämte familjemedlem  425 kr 
 Utlandsmedlem/prenumerant på Byggnadskultur  430 kr 
 För annan förening inom byggnadsvårdsområdet  325 kr 
 För heltidsstuderande  225 kr  
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 För företag eller annan juridisk person  1 325 kr  
 

16. Behandling av motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 
 

17. Information och diskussion om aktuella föreningsfrågor 

Verksamheten 
Föreningens ordförande Björn Ohlén beskriver hur styrelsen arbetar i olika 
utskott. Ordförande påpekar att medlemsvärvning är en viktig verksamhet att 
fokusera på.  
 
Verksamhetsledare Stephan Fickler berättar att kansliet har anställt en ny 
medarbetare: Carolina Lachmann, kommunikatör med utbildning från IHR och 
kommer senast från företaget Cramo. 
 
Stephan Fickler rapporterar att man genomfört en länsombudsträff i Forsvik den 
14 maj. 17 länsombud deltog i träffen där de fick lära sig hur man kan föra 
opinionsbildning på webben i en länsombudsblogg och  hur  man administrerar 
länsombudssidorna på www.byggnadsvard.se. Länsombud Peter Sörensen, 
Värmlands län, och webbkonsult Chris Tornerhielm, 1Solution, höll i kursen.  
 
Webb 
Verksamhetsledare Stephan Fickler informerar om att Svenska 
byggnadsvårdsföreningen lanserade en ny hemsida i september 2008. Hemsidan 
är fått ett nytt utseende med tydligare navigation. Artikeldatabasen med ca 450 
artiklar från Byggnadskultur är sökbara på sökmotorerna, bl a Google vilket de 
inte var tidigare. Vid lanseringen den 15 september 2008 hade webbplatsen 15 
000 unika besökare och nu ca 20 000. 
 
Kunskapsdagar 
Paul Hansson rapporterar om Kunskapsdagar 16-17 oktober 2008 i 
Dieselverkstaden, Nacka. Seminariedagarna var ett samarbete med BQR Rådet för 
byggkvalitet, Statens fastighetsverk, FIBOR Företag inom byggnadsvård och 
restaurering samt Svenska byggnadsvårdsföreningen. Syftet med genomförandet 
av Kunskapsdagar var att lyfta fram beprövade metoder och tekniker vid 
restaurering och nybyggnation. Femton föredragshållare under två dagar talade 
om fastighetsekonomi- och utveckling, utbildning, metoder och materialval. 
Reprisering av Kunskapsdagar blir det i Stockholm i november 2009 (ev vintern 
2010) i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan. Nya Kunskapsdagar 2010 
planeras att genomföras 10-11 november 2010.  Dokumentation från 
Kunskapsdagar 2008 finns att ladda ner på www.kunskapsdagar.com 
 
Byggnadsvårdsläger 
Avgående styrelseledamot Cecilia Hassel berättar att föreningen under 2008 
gjorde en satsning på tolv byggnadsvårdsläger. Tyvärr var anmälningarna för få 
och endast sju läger kunde genomföras. Under hösten 2008 har lägerutskottet i 
föreningens styrelse, samarbetat med en marknadsföringskonsult för att se hur 
föreningen kan nå ut till nya målgrupper.  
 
Cecilia Hassel rapporterar att marknadsföringsinsatsen gett resultat då samtliga av 
årets byggnadsvårdsläger är fulltecknade med reservanmälningar på samtliga 
läger. Föreningen har gjort riktade marknadsföringsinsatser och lyft fram 
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kringarrangemang (utflykter, föreläsningar, studiebesök). Byggnadsvårdslägren är 
en viktig verksamhet för kunskapsöverföring. Föreningen får många förfrågningar 
varje år om nya lägerobjekt. 60 personer deltar på årets byggnadsvårdsläger.  
  

18. Övriga frågor 

Björn Ohlén tackar avgående närvarande ledamöter Victoria Ask, Sophia Cohen 
och Cecilia Hassel för deras arbete i styrelsen.  
 
 
Årsmötet avslutas. 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Lotta Bylander    Eva Björkman 
sekreterare    mötesordförande 
 
 
Justeras 
 
 
 
Peter Doolk    Eva Larsson 
 
 
 
 
 


