Valberedningens förslag till styrelse för Svenska Byggnadsvårdsföreningen
avseende perioden 2021-2022.
Förslag till val av mötesordförande, mötessekreterare, styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och
revisorssuppleant, samt valberedning. Presentation av styrelsens övriga ledamöter.

Val av ordförande för ett år, 2021-2022:
Tomas Nyström - omval
Planarkitekt i Norrköping och länsombud i Östergötlands län sedan 1996. Tomas har arkitektexamen från Lund
och har vidareutbildat sig i restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan. Han har varit verksam vid flera
kommuner med planering och bygglovhantering, senast i Motala, Linköping och Norrköping, samt som
stadsarkitekt i Vadstena. Invald i styrelsen 2011. Ordförande sedan 2020.

Förslag till val av ordinarie ledamöter för två år, 2021–2023:
Ulrika Lindh - omval
Ulrika arbetar som samordnare och platsansvarig på Nääs Slöjd & Byggnadsvård. Hon har tidigare arbetat med
Storstadsprojektet och som utsättare och arbetsledare på byggföretagen Skanska och SBS. Ulrika har alltid varit
intresserad av hus, gick teknisk linje/byggnadsingenjör på gymnasiet och Bebyggelseantikvariskt program på
Göteborgs universitet. Fritiden ägnar hon åt att fixa med 1940-tals villan, segla med träjullen och arbeta i
trädgården.
Malin Lernfelt - omval
Malin är journalist och har i sitt tidigare arbete på Göteborgs Posten varit en aktiv opinionsbildare kring
stadsbyggnads- och bevarandefrågor i Göteborg. Hon har även varit som kommunikatör på
Stadsmissionen. Numera arbetar hon med press kommunikation och opinion för Västra Götalands
läkarförening samt skriver för Liberala Nyhetsbyrån. Hon brinner för byggnadsvård och är aktiv i flera
bevarandefrågor i Göteborgs kommun.
Elin Skog - nyval
Elin jobbar som universitetsadjunkt vid Örebros universitet och undervisar i främst förvaltningsrätt, speciell
förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt. Hon håller även på att sätta sig in i plan- och bygglagen, samt i
miljöbalken. Har tidigare haft ett hus från 1890-talet som hon har restaurerat med äldre metoder, bland annat
kokat egen rödfärg. Älskar sekelskifteshus och åker gärna och besöker gamla byggnader. Hon har sedan 4 år
tillbaka varit medlem i ett flertal juridiska föreningar, bland annat Norrköpings juristklubb och Nordiska
administrativa förbundet.
Niklas Turesson - nyval
Niklas är timmerman och antikvariskt inriktad snickare. Han har bakgrund inom moderna byggindustrin men
driver sedan några år Alla tiders hantverk AB i Västerbotten. Han är intresserad av byggnadsvård och hållbart
byggande. Niklas är medlem i företagsföreningen Byggnadsvård Norr och ägnar fritiden åt fiske.

Följande ledamöter är invalda till 2022 och omfattas inte av årets val:
Jennie Sjöholm
Biträdande universitetslektor i Urban design & Kulturvård vid avdelningen för Arkitektur, Luleå tekniska
universitet. Jennie gick ut Bebyggelseantikvariskt program vid Göteborgs universitet år 2000 och har en
påbyggnadsutbildning i Restaureringskonst vid KKH. Hon har tidigare varit anställd vid Riksantikvarieämbetet,
och under flera år varit handläggare på Norrbottens museum. Jennie var länsombud för Norrbotten under åren
2005-2011. Invald 2014.
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Henrik Nilsson
Murarmästare och egenföretagare inom mureri sedan många år. Bor i Tomelilla, Skåne. Henrik har varit
länsombud i byggnadsvårdsföreningen i många år och varit en av de drivande i företagarföreningen BEVIS.
Invald 2010?
Robert Danielsson
Robert är länsombud, skribent och byggnadsvårdare från Småland men numera boende i Stockholm. Robert har
arbetat med kulturhistoriska miljöer i mer än 20 år som fastighetschef, förvaltare eller byggprojektledare på
Riksantikvarieämbetet, Kungl. Vitterhetsakademin samt inom Svenska kyrkan. Nu arbetar han som
byggprojektledare på Skansen. Robert var initiativtagare till den virala succén Jag räddade ett Ödehus och har de
senaste åren hållit er oräkneligt antal föreläsningar om hur gamla tomma hus kan bidra till en levande
landsbygd. Invald 2020.
Johanna Ulfsdotter
Johanna är byggnadsantikvarie från Sundsvall. Hon arbetar nu som antikvarie/kulturmiljöutvecklare på
Västernorrlands museum och har tidigare arbetat på Stockholms länsmuseum och Sundsvalls kommun.
Invald 2020.

Följande ledamöter lämnar styrelsen vid årsmötet 2021:
Anders Wikström
Anders är arkeolog och har bland annat en bakgrund som chef för Sigtuna museum. Han är nu konsult inom
strategisk utveckling, projektledning, ledarskap och rådgivning inom kulturarvssektorn, särskilt museum
utveckling och organisation, arkeologi, kulturmiljöer och hållbar utveckling. Anders är drivande i att utveckla
Wenngarns slott till en mötesplats för kulturarv och utveckling.
Anette Lund
Anette har varit länsombud i Västernorrland och driver företaget Contexto i Sundsvall. Hon har uppdrag över
hela mellannorrland och har en bred erfarenhet från bygglovshandläggning, privat konsultverksamhet och
offentlig kulturmiljövård. Byggd miljö, samhällsbyggnadsfrågor och kunskapsspridning är områden som lockar
henne extra mycket. Anette har en fil. mag. inom arkeologi från Stockholms universitet som hon kompletterat
med bland annat KKH Restaureringskonst samt kurser i bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturmiljövård,
industriminnesvård, byggnadsteknik och bygglovshandläggning.
Förslag till två revisorer och en revisorssuppleant för ett år, 2021–2022
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant

Fredrik From, godkänd revisor - omval
Anna-Karin Ericson, förtroendevald föreningsrevisor - omval
Torbjörn Lindgren - omval

Förslag till valberedning 2021-2022
Ordförande: Rasmus Norling
Landskapsantikvarie, verksam som samhällsplanerare med antikvarisk inriktning vid Värmdö kommun.
Ledamot: Linda Lindblad
Verksamhetsledare för Hantverkslaboratoriet, Göteborgs universitet, Mariestad
Ledamot: Suzanne Pluntke
Bebyggelseantikvarie, verksam vid Boverket
Förslag till mötesordförande och mötessekreterare vid årsmötet 2021
Ordförande: Cecilia Sagrén
Sekreterare: Cecilia Urwitz

