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Motion 1  

Dela upp Jönköping och Kronoberg i två lokalavdelningar  
   

Förslag till beslut  
- att Sveriges Arkitekter Jönköping/Kronoberg delas upp i två lokalföreningar: 

Sveriges Arkitekter Jönköping och Sveriges Arkitekter Kronoberg  

Motivering  

Det är svårt att få medlemmar aktiva i det lokala arbetet. Jönköping ligger långt bort. 
Jönköping har varit aktiva under en period nu. Gör ett bra jobb. Men på det senaste 
medlemsmötet tror jag inte att någon från Växjö/Kronoberg deltog. Teams och digitala 
möten i all ära, men det är i mötet med andra vi utvecklar idéer, knyter kontakter.  

I Växjö med omnejd händer det mycket. Vi blir fler och fler arkitekter, men få (ingen) som 
engagerar sig i Sveriges Arkitekters lokala arbete. Vi har ett närmare samarbete med 
Blekinge och Kalmar. Så eventuellt kunde man låta Jönköping gå samman med 
Östergötland och Kronoberg med Kalmar och/eller Blekinge. Hur eller hur (som vi säger i 
Småland) nuvarande indelning fungerar inte. Och om nuvarande indelning inte fungerar 
bör man försöka hitta lösningar som skulle kunna möjliggöra ett bättre fungerande 
lokalarbete. Detta är ett sådant förslag.  

Namn på motionär  
 Arkitekt SAR/MSA Olof Thedin  
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Motion 1 – styrelsens svar 

 

Dela upp Jönköping och Kronoberg i två lokalavdelningar  
Styrelsen föreslår stämman 

- att ge styrelsen i uppdrag att inom mål 10 Demokratiorganisation utreda 
lokalföreningarnas uppdelning och verksamhet. 

Lokalföreningarna är mycket viktiga för Sveriges Arkitekters verksamhet och den lokala 
verksamheten är ofta mycket uppskattad – när den fungerar. Styrelsen har liksom 
motionären noterat att det i vissa lokalföreningar är svårt att bedriva verksamhet och 
engagera medlemmar.  

Styrelsen föreslår i Verksamhetsprogrammet mål 10 Demokratiorganisation att vi under 
verksamhetsperioden ska arbeta så att den demokratiska organisationen ska vara effektiv, 
ändamålsenligt och inkluderande. Inte minst är ett bra utbyte med Sveriges Arkitekter 
Studenterna och lokalföreningarna avgörande för förbundets framtida utveckling.  

I detta arbete ingår självklart att möjliggöra för lokalt aktiva medlemmar att bedriva 
verksamhet.  

Styrelsen avser därför att i arbetet med detta mål även ta fram förslag på lokal organisation 
av Sveriges Arkitekter. 

Sveriges Arkitekters stämma 2022 
 
Föredragningspunkt 8 


	1 Dela upp Jönköping Kronoberg
	Motion 1
	Dela upp Jönköping och Kronoberg i två lokalavdelningar

	1.1 Dela upp Jönköping Kronoberg - svar

