Styrelsens förslag till årsmötet
Föreningens verksamhetsinriktning för 2021 - 2022
Det hårda trycket mot den befintliga bebyggelsemiljön och det gröna kulturarvet
genom rivningar och förvanskningar fortsätter oavsett den rådande pandemin.
Styrelsen, kansliet och länsombuden har i minst samma omfattning som tidigare fått
engagera sig i både och pågående tillståndsärenden, och i ändringar av regelverket.
Krisen har också fört med sig att många arrangemang på plats har måst ställas in men
omställning sker efterhand till anpassade lösningar: såväl årsmötet 2020, och
utdelningen av ”Årets byggnadsvårdare” genomfördes digitalt vilket även kommer att
gälla fler och fler länsarrangemang. De lärdomarna kommer att finnas kvar och
utvecklas även när de efterlängtade fysiska arrangemangen åter blir möjliga för att än
mer bredda vår verksamhet och nytta för medlemmarna.
Utvecklingsarbetet inom föreningen fortgår efter genomlysningen 2019. Styrelsen har
numera åtta ledamöter samt ordförande. De tidigare utskotten - Försvåra, Vårda,
Utveckla – har ersatts av två kommittéer: Kulturmiljökommittén respektive
Byggnadsvårdskommittén. Dessa har samma ansvar som tidigare: främja god kvalitet
i stadsplanering och värna bebyggelsearvet, föra vidare goda kunskaper och
erfarenheter i hållbar nyproduktion. Redaktionskommittén arbetar som tidigare med
minst fyra nummer per år av vår tidskrift ”Byggnadskultur”. Arbete pågår att
adjungera lämpliga personer till styrelsearbetet och kommitteerna.
Förutsättningar för föreningens verksamhet, med ett kunnigt, starkt och engagerat
kansli för den löpande verksamheten, är det lokala engagemanget och ett stort
medlemsantal. Utvecklingsarbetet från 2019 fortsätter nu med förstärkning av den
regionala och lokala verksamheten. Vi kommer även att arrangera studieresor,
konferenser och temadagar samt att föra ut vårt budskap via egna och andras
medier.
Årsavgifter för år 2022
Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgifterna skall höjas med cirka 5% enligt
följande: Enskild medlem 395 kr (375), familjemedlemskap 495 kr (485),
heltidsstuderande 280 kr (265), utlandsmedlem 520 kr (495, företagsmedlem 1 650 kr
(1550). Senaste höjningen av medlemsavgifterna gjordes 2020.

Till alla medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen
Styrelsen överlämnar kallelse, dagordning och
styrelseförslag till föreningens årsmöte 2021

Kallelse
Föreningens medlemmar inbjuds härmed till digitalt årsmöte
Lördag den 24 april 2021 klockan 13.00 -14.30
med anslutande digital visning i Stjernsunds slott i Askersund. Anmälan för digitalt
deltagande görs senast den 21 april på kansli@byggnadsvard.se. Om smittosituationen
tillåter hålls även fysiskt möte på plats, information om det kommer på hemsidan.
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Årsmötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
Upprättande och godkännande av röstlängd
Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Framläggande av årsredovisning
Framläggande av revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Val av ordförande i styrelsen för ett år
Val av hälften av styrelsens ledamöter för två år
Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
Utseende av ordförande och två andra ledamöter i valnämnden för ett år
Fastställande av verksamhetsplan för nästföljande kalenderår
Fastställande av årsavgifter för år 2022
Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Behandling av motioner
Övriga frågor
Årsmötets avslutande

