Årsmöte 2022
Protokoll
2022-03-08 Klockan 18:30 – 20:00
Plats: Skylten, Södra Oskarsgatan 3A, Linköping
Närvarande: Leif Sjögren, Roger Stigsson, Carina Daubner, Ulf Löfgren, Anders Falk, Lena Carlsson,
Anna Maria Häggblom, Sanda Cabral, Amanda Söderling, Åsa Wernmarker, João Gaspar, Susanne
Appelberg, Linda Moström, Martin Heidesjö, Helena Hasselberg, Simon Tell och Tomas Nyström.
1. Val av ordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare
Tomas Nyströms väljs till mötets ordförande, Simon Tell till sekreterare och Amanda Söderling samt
Lena Carlsson till protokolljusterare.
2. Mötets beslutsmässighet, upprättande av namnlista
Mötet är beslutsmässigt och samtliga närvarande 18 medlemmar finns med på upprättad röstlängd
som bifogas årsmötets protokoll.
3. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs efter några mindre justeringar.
4. Redovisning av kassarapport 2021
Martin Heidesjö, föreningens kassör, presenterar 2021 års kassarapport. Resultatet är positivt och
föreningens kapital har växt under året som vid 2021 års slut ligger på runt 150 000 kr.
Det har varit ett speciellt år med låga utgifter på grund av Corona-pandemin. Föreningen har nu över
200 medlemmar, närmare bestämt 215.
Det finns ekonomiskt utrymme för fler aktiviteter framöver.
5. Redovisning av revisionsberättelse 2021
Föreningens revisorer Sandra Cabral och Christina Danielsson redovisar revisionsberättelsen för
2021. Inkomster och utgifter bedöms vara i god ordning. Granskningen har innefattat
styrelseprotokoll, även dessa är i god ordning utan anmärkning.
Sandra Cabral och Christina Danielsson ger som förslag till beslut att styrelsen får ansvarsfrihet för
2021 varpå årsmötet beslutar enligt förslag.
6. Redovisning av verksamhet 2021

Tomas Nyström redovisar den av Tina Bosnjak Erixons (föreningens sekreterare) författade
verksamhetsberättelsen för 2021.
Styrelsearbetet har påverkats av Corona-pandemin och medföljande restriktioner. Under året har 11
styrelsemöten genomförts, majoriteten på distans.
Året började med en digital prisutdelning av 2020 års upplaga av Östergötlands arkitekturpris där
Nykvarnsholmen i Linköping stod som vinnare.
Senare under våren genomfördes en guidad tur till just prisade Nykvarnsholmen.
Nästa aktivitet var ett besök vid Vallastadens parker, Broparken och Paradiset.
Årets tredje aktivitet var en guidad tur på Sylten i Norrköping med information om kommande
stadsutveckling i området.
Ett nomineringsmöte för Östergötlands arkitekturpris genomfördes i Hallarna i Norrköping där tre
nomineringar presenterades av prisjuryn; Kv Alfabetet, Kv Eddan och Sandbyhovs nya idrottshall.
7. Val av nya ledamöter till styrelsen
Avgår: Mats Andersson, ledamot och Amanda Söderling, ledamot.
Omval: Simon Tell, ledamot, Tina Bosnjak Erixon, sekreterare och Martin Heidesjö, ledamot.
Nyval: Mikael Norman, ledamot.
Tomas Nyström är sedan förra årsmötet vald som ordförande på två år.
8. Val av revisorer
Omval: Sandra Cabral och Christina Danielsson.
9. Val av valberedning
Avgår: Pernilla Wiman
Omval: Susanne Appelberg
Nyval: Anna Maria Häggblom
10. Val av nya ledamöter till arkitektstämman, 2 år
Omval: Tomas Nyström (ordinarie), Martin Heidesjö (ersättare), Tina Bosnjak Erixon (ersättare).
11. Val av nya ledamöter till prisjury
Ledamöter i prisjuryn väljs för fyra år.
Avgår: Lina Gregersdotter avgick under 2021.
Sittande: Carina Daubner, 1 år kvar, Ulf Löfgren, 3 år kvar, Anders Falk, 3 år kvar.
Nyval: Petter Frid, 4 år kvar.
12. Val av tävlingsombud
Omval: Karin Milles, stadsarkitekt, Norrköpings kommun
Omval: Linda Moström, Landskapsarkitekt Linköpings kommun

13. Övriga frågor
a. Kommande verksamhet
Tomas Nyström redovisar några av de förslag som finns för aktiviteter under 2022.
-

Studenthuset i Vallastaden
Tillgänglighet till varje pris? Nya regler för tillgänglighet och hur det påverkar arkitekturen.
Pågående utställning nationalmuseet – Svenskt byggande under 100 år (1920-2020). Förslag
på föreläsning om Swedish grace.
Motala och Furulid.
b. Jubileum

I år firar Sveriges arkitekter och dess lokalföreningar 20 år som förening. I samband med det
arrangerar de större lokalföreningarna fest. I år körs Arkitekturgalan som hybridmöte och i samband
med det arrangerar de större lokalföreningarna fest. Även mindre föreningar, som Östergötlands får
arrangera visning och fest och få en viss avsatt summa från riksföreningen. Datumet för detta är 7
april.
Tomas Nyström har ställt frågan om det går att anordna en fest ett annat datum för lokalföreningen
och få pengar centralt. Frågan får fortsätta diskuteras, om det blir en fest 7 april eller vid annat
datum.
c. Avtackning
Mats Anderson (inte närvarande vid årsmötet) och Amanda Söderling avtackas för deras arbete i
styrelsen med blommor.
Pernilla Wiman (inte närvarande) avtackas med blommor för sitt deltagande i valberedningen under
många år. Även Susanne Appelberg fick en blombukett för sitt mångåriga engagemang i
valberedningen.
14. MÖTET AVSLUTAS

Tomas Nyström, ordförande

Simon Tell, sekreterare

Lena Carlsson, justerare

Amanda Söderling, justerare

