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Om föreningen 
Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla 
Sveriges arkitekter. Sveriges Arkitekter Blekinge-Kalmar är en av 
femton lokalföreningar inom organisationen vars syfte är bedriva 
verksamhet anpassat efter det egna området som främjar 
förbundets syften. 

Lokalföreningen omfattar 17 kommuner, två länsstyrelser, två 
regionförbund (Region Kalmar län och Region Blekinge), 1 högskola 
(BTH) med arkitektutbildning, ett universitet (Linnéuniversitetet) med 
designutbildning samt en statlig myndighet (Boverket) för byggande 
och planering. 

Styrelse 2021 
Föreningen har under året drivits av  

Ordförande Susanne Nilzon, kassör Carinna Soares de Sousa och 
ledamot Elena Bäcklund. 

Verksamhet 
På grund av rådande pandemi har merparten av styrelsemöten 
hållits digitalt. 6 möten har hållits digitalt och ett har hållits fysiskt. 

Föreningens styrelse har under året, i samråd med Sveriges Arkitekters 
kansli, arbetat med en kommunikationsplan för att nå ut till 
medlemmar. Utskick via Mail och sociala media med förfrågningar 
om önskemål och deltagande har gjorts och fysiskt brev har postats 
till samtliga medlemmar. Annonsering har även gjorts i samband 
med aktiviteter. 



 
 

Medlemmar 
Föreningen har drygt 220 medlemmar vilket är vad styrelsen har haft i 
flera år. Den lokala medlemsavgiften är sedan föregående år 
oförändrad.  

Kommunikation till medlemmar sker främst genom mailutskick. Viktig 
information till alla medlemmar är att ny mailadress ska meddelas 
direkt till Sveriges Arkitekters kansli, kansli@arkitekt.se då de sköter all 
medlemsregistrering. Föreningen har en hemsida som nås via 
Sveriges Arkitekter hemsida samt finns på Facebook, 
sablekingekalmar. I föreningens styrelse har även deltagit en 
representant från arkitektstudenterna på Blekinge Tekniska Högskola. 

Aktiviteter 
Styrelsen har erbjudit två aktiviteter under året. En föreläsning hölls 
digitalt i april med Thomas Sandell om värdeskapande arkitektur. 
Genom samarbete med Karlskronas konstförening gavs en 
föreläsning i september i Karlskrona av Emina Kovacic om konstens 
betydelse i staden. 

Ekonomi 
På grund av rådande pandemi har föreningen haft låga kostnader 
för genomförda aktiviteter. Föreningen har haft mindre 
administrationskostnader, därav annonseringskostnader och 
oförändrade intäkter. Medlemmar i Sveriges Arkitekter Blekinge-
Kalmar har därför en ökad behållning på föreningens konto. 
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