
 
 
Verksamhetsberättelse 2019 
 
Medlemmar och styrelse 
 
Föreningen bestod årsskiftet 2019/2020 av 208 medlemmar.  
 
Föreningens styrelse var under 2019 fram till årsmötet i augusti 2019:  
 
Matt Patterson - ordförande, Tom Billingham - Kassör, Johanna Posch Ahl - sekreterare, 
Ulrika Tjernström, Ola Malm och Moa Hansson Broman. 
 
 
Årsmötet 2019-08-29 ICON Växjö 
 
Jonas Mellqvist från Sveriges Arkitekter om hur SA ser på lokalföreningens verksamhet. 
Nominerade till SAJK-priset 2018 presenterades– Trummens Strand i Växjö, Fojab arkitekter 
och Gummifabriken i Värnamo MA-Arkitekter. 
 
Vid årsmötet i augusti 2019 valdes Tom Billingham till ordförande (omval 2 år), Matthew 
Patterson (omval 3 år) till kassör, Moa Hansson Broman (omval 2 år) till sekreterare. Övriga 
styrelsemedlemmar Ola Malm (omval 2 år) och Martin Månsson (nyval). 
 
Val av två verksamhetsrevisorer och en suppleant, Bernth Jirvén (omval) och Susana Alm-
Alexandersson. Till revisorssuppleant valdes Alexandra Ohlson. 
 
Till valberedning valdes Matt Patterson och Eva Haraldsson 
 
Jury för SAJK arkitektpris: Lucia Botero, Thomas Hultegård och Maria Sundell-Isling 
 
 
Verksamhet 2019 
 
Under första halvåret 2019 var det några få JAF och VAF-möten. 
 
I september 2019 deltog SAJK i en Fridays for Future manifestation ”Arkitekter för 
framtiden” både i Jönköping och Växjö. En positiv artikel om SAJKs inblandning i 
manifestationen kom med i en artikel i Jönköpings Posten. 
 
Sedan har vi försökt att vara aktiv med att skicka ut information om kommande 
föreläsningar eller övriga relevanta event såsom Claes Caldenby’s föreläsning Växjö, 
utställningar och boksläpp. 
 



I höst fick vi även med en artikel i Smålandsposten angående enprocentregeln i Växjö, ett 
samarbete med kansliet. 
 
I november 2019 var vi med och sponsrade Stadsdrömmar i Växjö med 10 000kr som var 
välbesökt. 
 
I november 2019 var ordföranden, Tom Billingham, på ordförandekonferens i Stockholm. 
Många lokalföreningar har svårt att hitta engagemang, utanför de storstadsregionerna är 
det inte mycket som händer. Men det finns mycket stöd att få från kansliet, och det har vi 
gjort med hemsidan och pressrelease. 
 
Också i november ordnade vi prisutdelningen av SAJK-priset i Gummifabriken, Värnamo med 
rundvandring med MA arkitekter, beställaren och politiker. Vi tog fram en pressrelease som 
kom med i åtta olika tidningar eller nyhetskanaler. 
 
Vi upplever att det är svårt för oss som sitter i Jönköping att dra i saker i Växjö. 
 
 


