
 
 
 
 
 

Till alla medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen 
 

Styrelsen överlämnar kallelse, dagordning och  
styrelseförslag till föreningens årsmöte 2022 

 

Kallelse 
 

Föreningens medlemmar inbjuds härmed till årsmöte 
Fredag den 22 april 2022 klockan 17:00 -18:30  

Hantverkshuset i Askersund.  
Anmälan för digitalt deltagande senast den 19 april, kansli@byggnadsvard.se  

 

Dagordning 
1 Årsmötets öppnande  
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet 
4 Upprättande och godkännande av röstlängd  
5 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 
6 Fastställande av dagordning 
7 Framläggande av årsredovisning 
8 Framläggande av revisionsberättelse 
9 Fastställande av resultat- och balansräkning 
10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 
11 Val av ordförande i styrelsen för ett år 
12 Val av hälften av styrelsens ledamöter för två år 
13 Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år 
14 Utseende av ordförande och två andra ledamöter i valnämnden för ett år 
15 Fastställande av verksamhetsplan för nästföljande kalenderår 
16 Fastställande av årsavgifter för år 2022 
17 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet  
18 Behandling av motioner 
19 Övriga frågor 
20 Årsmötets avslutande 
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Styrelsens förslag till årsmötet 
 
Föreningens verksamhetsinriktning för 2022 - 2023 
Det rådande hårda trycket mot den befintliga bebyggelsen och det gröna kulturarvet genom rivningar och 
förvanskningar följs upp i Gula listan på webben. Styrelsen, kansliet och länsombuden har som tidigare 
fått engagera sig i nya och pågående tillståndsärenden, jämte ändringar av regelverket. Samtidigt 
efterfrågas våra kunskaper, byggnadsvård som resurseffektivt och hållbart alternativ till rivningar är ett 
allt viktigare argument i skuggan av klimatkrisen. 
 
I det fortsatta arbetet med att försvara, vårda och utveckla det byggda och gröna kulturarvet skall vi föra 
vidare erfarenheterna från det gångna arbetsåret, främst när det gäller utveckling av nya arbetssätt och 
digitala hjälpmedel bland annat för distansmöten och länsarrangemang. Allmänhetens intresse för 
praktisk byggnadsvård ökar och föreningen utökar antalet byggnadsvårdsläger kommande år. Genom vår 
strategiska närvaro på sociala medier skall vi fortsätta att nå nya målgrupper. Vår tidskrift 
”Byggnadskultur” planeras fortsatt för fyra nummer per år.  
 
Styrelsearbetet skall utvecklas genom adjungerade experter, tydligare uppdrag och ansvar för styrelsens 
arbetsutskott, samt med förbättrad intern kommunikation med föreningens funktionärer.  
 
Den lokala och regionala verksamheten skall förstärkas. Regionala nätverksträffar med länsombuden 
planeras i 4 - 5 län; lokala nätverksinitiativ kommer att stödjas. Utvärdering avses ske i slutet av 2022. 
 
Vårt arbete grundas på ett kunnigt, starkt och engagerat kansli för den löpande verksamheten, det 
lokala engagemanget och ett stort medlemsantal. Vi kommer fortsatt att arrangera resor, konferenser 
och temadagar i samarbete med andra organisationer, samt föra ut vårt budskap via egna och andras 
medier, i minst såsom de senaste åren. Verksamheten 2021 visar att det är möjligt även med 
pandemins begränsningar.  

 

Årsavgifter för år 2023 

Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgifterna skall bibehållas på nuvarande nivå: enskild medlem 
395 kr, familjemedlemskap 495 kr, heltidsstuderande 280 kr, utlandsmedlem 520 kr, företagsmedlem 
1 650 kr. Senaste höjningen av medlemsavgifterna skedde 2022. 

 


	Dagordning

