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Styrelsemöte 1 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland 2022-01-27 kl 18:00 – 19:00 
Plats: Distansmöte (Zoom) 
 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Amanda Söderling, Simon Tell 
Ej närvarande: Mats Andersson (numera Göteborg), Martin Heidesjö 
 
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Amanda Söderling valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkänns. 
 
Planerat möte den 16 november blev inställt. Vi hade sedan digitala avstämningar inför 
nomineringsmötet den 7 december: den 24/11 och 1/12. 
 
Tina ska göra en runda för att få påskrifter av justerade protokoll så snart det går (ska lämnas till 
revisionen senast vecka 7). 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Se punkt 5 nedan. 

 
5  Program ht 2021- vt 2022 

Avklarat program 2021 
-  4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
- 21 april: Nykvarnsholmen i Linköping 
- 9 september: Vallastaden – Paradiset och Broparken 
- 26 september: Sylten i Norrköping.  
- 7 december: Östergötlands arkitekturpris – nomineringsmöte i Hallarna, Norrköping. 

Fysiskt möte i Hallarna, lokal Andra kammaren, 15 deltagare. Det hade varit bra att 
tydligare peka ut entrén, t.ex. med skyltning. Lokalen fungerade bra men den tekniska 
utrustningen var det litet problem med, kan vara fördelaktigt att titta på lokalen innan och 
komma i mycket god tid. Förtäringen fick gott betyg. 
 

Program 2022: 
- Filmafton: Vi lägger programpunkten åt sidan på grund av rådande covid-läge. 
- 3 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 2021. Ansvariga: alla 

(se bifogat körschema) 
Vi beslutade om 3 mars - Tomas meddelar juryn. 
Vi har beredskap för både fysiskt (i Linköping) och digitalt (i Zoom) möte. Vi avvaktar 
besked om restriktioner innan vi tar beslut. Tina och Simon hjälpa till med det digitala mötet 
om det blir aktuellt. 
- Simon och Amanda skriver ett utkast på nyhetsbrev med allmän info, vi återkommer om 
det blir digitalt eller fysiskt arrangemang. Simon eller Amanda tar kontakt med Lena på 
kansliet för utskick. Inbjudan behöver vara ute en månad innan  och bör då komma ut helst i 
vecka 5. Nästa nyhetsbrev med anmälan måste komma ut i vecka 7. 
- Tomas förbereder för notis i tidningarna. Har kontakt med Carina. Simon gör notis på 
Evenemangslistan. Publicering ska ske i vecka 7. 
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- Bokning av lokal och förtäring – ansvariga, Martin och Tina. Förslag på lokal i Linköping: 
Passagen eller Skylten. Kolla om det går att avboka om vi behöver ställa om till Plan B, dvs. 
digitalt arrangemang. 
- Tomas uppdaterar körschemat med ansvariga etc. enligt ovan. 
 
Inför årsmöte och revision ska protokoll, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för 
år 2021 och övriga relevanta handlingar vara klara och underskrivna. Detta ska vara klart till 
vecka 7. 
Tina gör ett utkast på verksamhetsberättelsen och skickar till styrelsen för ändringar eller 
tillägg input/justeringar. 
 

6 Ekonomi 
 Inget anmält. 
 
7 Kommunikation 
 Inget anmält. 
 
8 Östergötlands arkitekturpris 

Martin ska fixa med priset, ett diplom och en plakett som ska sättas upp i anslutning till 
projektet. 

 
9 Sveriges Arkitekter centralt 

Jubileum och Arkitekturgalan, se bifogat brev i kallelsen till mötet. Punkten kvarstår till 
kommande styrelsemöte. 

 
10 Övriga frågor  
 Inget anmält. 
 
11 Nästa möte 
 Avstämning inför årsmötet: lunchmöte 2 februari kl.12:30-13:00. 
 Styrelsemöte 2/2022, 24/2 kl.18 
 Tina har skickat kalenderinbjudan. 
 
12 Mötets avslutande 

Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 

Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
 
Tomas Nyström     Amanda Söderling 
ordförande      justerare 
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Uppslag till kommande program 
Sedan tidigare: 

● Vallastaden, bebyggelsen, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt ”hur 
blev det?”  

● Socialt hållbart byggande  
● Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med föregående 

programpunkt.  
● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 

Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är utsedd 
vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med arrangemanget 
och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 
 

Sedan ännu tidigare: 
● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra delar av 
landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det går. 
● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, kommunrepresentanter om 

intressanta aktuella projekt och forskning. 
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? någon 

slags föredrag 
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet klarat/inte 

klarat sig efter en tid.... 
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från någon 

ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv Garvaren. 
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 



 
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 

 







 

 

Styrelsemöte nr 2 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland 2021-02-24 kl 18:00 
Plats: Hos Tina Bosnjak Erixon, Norrköping 
 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Amanda Söderling, 
Mats Andersson 
 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Simon Tell, Amanda Söderling 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Simon Tell valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns. 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 

- Skjuts tills efter konstituering av ny styrelse   
 

5  Program vt 2022 – ht 2022 
Kommande program: 
-  8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
Påminnelse ska skickas med nyhetsbrev veckan innan. Inbjudan ska läggas upp på 
Facebook. 
 
Förtäring – Tina kollar med Martin. Kan vara bra att ha med i påminnelsen – bra sätt att 
locka fler att komma. 
 
Tomas checklista med åtaganden skickas i uppdaterad version. 

 
Kommande program, uppslag: 

- Vallastaden i maj, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, 
samt ”hur blev det?” Ansvariga: Tina och Amanda. Kontakt med White – Tomas 
ska skicka kontaktuppgifter till Tina. 

- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med 
föregående programpunkt. Anna-Maria Häggblom som kom med förslaget ska 
kontaktas. 

- Motala och Furulid – förslag 11 juni eller 17, 18 juni 
Bl.a. ny missionskyrka i Varamon. Sani Muric, Motala kommun, ska kontaktas.  

 
7 Ekonomi 
Utgifter 2021: 10 338 intäkter 38 912 Medlemmar: 191 
På banken 126 000 kr. 
 
8 Kommunikation 

- Skjuts upp till efter konstituering av ny styrelse. 
 
9 Östergötlands arkitekturpris  
Plakett: Folder 

− Plakett och diplom: Martin väntar på material från prisjuryn. 
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− Folder: arbetsgruppen ska fortsätta arbetet efter årsmötet (Martin, Tomas, Roger 
Stigsson) 

 
10 Sveriges Arkitekter centralt 

− 7 april – Arkitekturgalan och 20-årsjubileum för Sveriges Arkitekter. 
Arrangemanget ska genomföras digitalt med möjlighet för deltagande på distans 
och med jubileumsfester som föreslås att ordnas av respektive lokalförening. 
Eventuellt är vi intresserade i mån av tid. Till att börja med ska vi höra oss för om 
lämplig lokal. Eventuellt kan Tyréns kontor i Norrköping vara intressant. Amanda 
undersöker.  

−  
11 Övriga frågor  
Inget anmält. 
 
12 Nästa möte 
Avstämning inför årsmötet: lunchmöte 1 mars kl.12-12:30 
Konstituerande möte i anslutning till årsmötet. 
Nästa styrelsemöte: 29 mars kl.18. Plats bestäms senare. 
 
13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
Tack till Tina och Josef Erixon för god tomatsoppa med ostsmörgås! 
 
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström     Simon Tell 
ordförande      justerare 
 
 
 
 
Bilaga 1. Uppslag till kommande program 
Uppslag sedan tidigare: 

● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  



 

 

Styrelsemöte nr 3 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland 
2022-03-29 kl 18:00 – 19:00 
Plats: Distansmöte via Google Meet 
 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Simon Tell 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Simon Tell valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
-  8 mars: Årsmöte 
Protokollet från årsmötet väntar på att justeras av Amanda, samt att undertecknas. Sedan ska det 
scannas och skickas till kansliet, valberedningen och styrelsen. 
 
4 Konstituering av styrelsen 
Till årsmötet 2023 beslutades styrelsen ha följande sammansättning: 
Ordförande:  Tomas Nyström (vald 2021, 1 år kvarstår) 
Sekreterare:  Tina Bosnjak Erixon (omval, 1 år) 
Kassör:  Martin Heidesjö (omval, 1 år) 
Övriga ledamöter: Simon Tell (omval, 1 år) 
   Mikael Norman (nyval, 1 år) 
 
5 Ansvarsfördelning, evenemang 
Tas upp på senare möte. 
 
6  Program vt 2022 – ht 2022 
Genomfört program: 

-  8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
Årsmötets genomförande gick bra, det var 18 deltagare på mötet, och cirka 30 på prisutdelningen. 
 
Kommande program: 

- 7 april: Arkitekturgalan 
Vi har försökt att hitta lokal för mingel men tiden för förberedelser är knapp. Dessutom har det visat 
sig svårt att hitta lokal som fungerar, där vi inte har lyckats trots flera försök.  
Beslut: Vi beslutar att inte gå vidare med arrangemang i anslutning till Arkitekturgalan. Vi satsar 
istället på jubileumsfest för lokalföreningen och dess medlemmar. 

- Sveriges Arkitekter och lokalföreningen i Östergötland, tjugoårsjubileum  
Olika uppslag diskuterades: När i tid passar det för en fest? Bra att ha lite inramning till festen. Vi 
borde passa på att visa vinnaren av årets arkitekturpris i Östergötland eller liknande. Skulle också 
kunna vara ett bra tillfälle att släppa sammanfattningen av arkitekturpriset? Slutsats: Anpassa tiden 
för festen till när sammanställning av prisgiven arkitektur ska ges ut, “Arkitektur i Östergötland - 20 
år av priser”.  
Beslut: Festkommittén består av styrelsen, som kan knyta till sig lämpliga personer för att planera 
och genomföra arrangemanget. 
 
Kommande program, uppslag (se även bilaga, sid 2): 

- Vallastaden, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt ”hur blev 
det”? 
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- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med föregående 
programpunkt.  

- Motala och Furulid, utflykt 
 
7 Ekonomi 
Punkten tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
8 Kommunikation 
Kanalen Facebook: Simon har funderingar på hur vi kan engagera våra medlemmar och följare på 
Facebook litet mer, exempelvis att få igång diskussion kring inläggen. Det finns 
utvecklingspotential i sociala medier. 
 
9 Östergötlands arkitekturpris  

- Marknadsföring  
Hur kan vi förbättra marknadsföringen av nomineringar till arkitekturpriset? 
Pratat om att få in allmänheten lite bättre. Tomas skickar ett förslag på nyhetsbrev. 
 
10 Sveriges Arkitekter centralt 
Tomas meddelar kansliet att vi inte kommer att ha ett evenemang 7 april i samband med 
Arkitekturgalan. 
 
11 Övriga frågor  
Inget anmält. 
 
12 Nästa möte 
Tisdag 5/4 kl.18, Tomas bokar lokal. 
 
13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström     Simon Tell 
ordförande      justerare 
 
 
 
Bilaga: Uppslag till kommande program 
 
Sedan tidigare: 

● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 
Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är utsedd 
vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med arrangemanget 
och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 
 

Sedan ännu tidigare: 
● Magnentus, inredningar 



 

 

● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra delar av 
landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det går. 
● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, kommunrepresentanter om 

intressanta aktuella projekt och forskning. 
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? någon 

slags föredrag 
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet klarat/inte 

klarat sig efter en tid.... 
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från någon 

ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv Garvaren. 
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 

 



 

 

Styrelsemöte nr 4 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland 
2022-04-05 kl 18:00 
Plats: De Klomp, Linköping 
 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Simon Tell, Mikael Norman 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Mikael Norman valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
-  29 mars: Konstituering av styrelsen 
Protokollet från årsmötet godkänns och justeras snarast. Simon skickar när det är klart. 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Inget anmält. 
 
5 Program vt 2022 – ht 2022 
Genomfört program: 

-  8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
 

Kommande program: 
- 7 april: Arkitekturgalan 

6 lokalföreningar har ordnat program för dagen. 
- Sveriges Arkitekter och lokalföreningen i Östergötland, tjugoårsjubileum  

Festkommittén består av styrelsen, som kan knyta till sig lämpliga personer för att planera och 
genomföra arrangemanget. Inramningen av jubileumsfesten blir att presentera skriften om prisgiven 
arkitektur i Östergötland. Upplägget skulle kunna vara någon tillbakablick ihop med presentation 
utav priserna.  
 
Förslag på lokaler för firandet så länge: Tullhuset i Norrköping, Lambohov säteri. 
 
Till nästa möte: bestämma dag och lokal. Förslag att välja något i Linköpingstrakten och en lördag 
samt att man får ta med sig respektive. 
 
Kommande program, uppslag (se även bilaga, sid 2): 

- Maj/juni: Vallastaden, förslag att dela upp det i två separata aktiviteter: 
- Campusplanen/visning av studenthuset, Akademiska Hus 
- Lärdomar Vallastaden, promenad och information om idéprogram Vallastaden 

(kommande etapper) 
 
En av punkterna hinns med i år, prioritet studenthuset då vi velat genomföra det tidigare men 
pandemin kom i vägen. 
Några olika förslag på datum för Vallastadenbesöket som fungerade för de som var närvarande på 
styrelsemötet: 
11, 17, 18, 31 maj 
1, 7, 8, 9 juni 
 
Förslag klockslag 17:30, 18:00 samt ordna mackor, lättare förtäring. Ansvariga: Tina + Mikael 
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- Augusti/september: Eddan, visning av Eddan. Ansvariga: Mikael + Simon. Tomas har 

kontaktuppgifter. 
- Höst: Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Tomas pratar med Anna-Maria 

om hennes förslag. 
- Höst: Motala och Furulid, utflykt. Det här kan vara en reserv, vi prioriterar Vallastaden. 

 
6 Ekonomi 
Punkten tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
7 Kommunikation 
Simon önskar att vi ändrar kontaktuppgift till hans privata mailadress. Generellt rekommenderas att 
vi använder våra privata mail istället för jobbmailen. Uppdatering av kontaktlistan behövs. Skicka 
info till Tomas som uppdaterar kontaktlistan. 
 
Uppdatering på Facebook och i nyhetsbrev om årets vinnare av ÖGA-priset 2021. Även lägga till i 
samma nyhetsbrev en inbjudan till nomineringar för kommande pris. Simon tog på sig att 
samordna. 
 
Simon undersöker kommunikationsstrukturen, vilka kanaler vi har, var man kan skicka anmälan till 
våra aktiviteter (allmän brevlåda), etc. 
 
8 Östergötlands arkitekturpris  

- Marknadsföring (punkten kvarstår) 
Hur kan vi förbättra marknadsföringen av nomineringar till arkitekturpriset? 
 
9 Sveriges Arkitekter centralt 
Inget anmält. 
 
10 Övriga frågor  
Förslag om att upprätta lista över lokaler som vi brukar nyttja, så har vi lite koll på vad som finns att 
välja på och vilken utrustning som finns etc. Ansvarig? 
 
Förslag om att bredda föreningen, med till exempel aktiviteter riktade till barnfamiljer eller att vi 
genomför aktiviteter i andra orter, exempelvis Motala, Mjölby, Boxholm. Efterfrågat. 
 
FFS, Föreningen för Samhällsplanering, har uttryckt en önskan om samverkan med oss. Vi är öppna 
för samarrangemang, vi föreslår att vi bjuder in varandra till de olika arrangemangen, till att börja 
med. Vem återkopplar? 
 
11 Nästa möte 
Onsdag 11/5 kl.18, Simon kollar lokal, återkopplar till Tomas. 
 
12 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 



 

 

 
Tomas Nyström     Mikael Norman 
ordförande      justerare 
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Bilaga: Uppslag till kommande program 
 
Sedan tidigare: 

● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 
Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är utsedd 
vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med arrangemanget 
och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 
 

Sedan ännu tidigare: 
● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra delar av 
landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det går. 
● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, kommunrepresentanter om 

intressanta aktuella projekt och forskning. 
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? någon 

slags föredrag 
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet klarat/inte 

klarat sig efter en tid.... 
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från någon 

ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv Garvaren. 
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 

 



 

 

Styrelsemöte nr 5 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland 
2022-05-11 kl 18:00 – 18:45 
Plats: Distansmöte 
 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Simon Tell, Mikael Norman 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Mikael Norman valdes till justerare.  
 
Tomas går igenom rutinen för justering av protokoll: sekreterare skickar till ordförande - ordförande 
skickar efter justering till justerare - justerare skickar efter justering till sekreterare - sekreterare 
sparar och skickar färdigjusterat protokoll till styrelsen. Underskrifter sker senast i samband med 
årsmöte. 
 
3 Föregående protokoll 
Protokoll från konstituerande möte, till handlingarna. 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Förslag om att upprätta lista över lokaler som vi brukar nyttja, så har vi lite koll på vad som finns att 
välja på och vilken utrustning som finns etc. Ej brådskande men bra att ha inför hösten. Tina 
påbörjar en lista som fylls på av alla. 
 
Den som är ansvarig för arrangemang tar kontakt med Simon som får i ansvar att samordna 
kommunikationen utåt (våra kommunikationskanaler). 
 
5 Program vt 2022 – ht 2022 
Utfört program: 

- 8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
 

Kommande program: 
- 7 april: Arkitekturgalan 

 
- Sveriges Arkitekter och lokalföreningen i Östergötland, tjugoårsjubileum  

Förslag att ta ett arbetsmöte. Martin bör vara med och planera. Tomas kollar datum med Martin, 
förslag digitalt lunchmöte måndag 16/5 eller 23/5. 
 
Kommande program, uppslag (se även bilaga, sid 2): 

- Juni: Vallastaden, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt ”hur 
blev det?” “Hur blev det” och nya etapper av Vallastaden passar bättre längre fram, när det 
arbetet har kommit längre i processen, enligt Mikael 2023. Vi föreslår att andra aktiviteten 
skjuts fram till 2023. 

 
 Visning av studenthuset, förslag på datum som fortfarande är aktuella: 7,8,9 juni.  Tina och 
Mikael planerar snarast så att vi får till det i juni. Rapporterar tillbaka till 
 gruppen hur det går. 
 

- Augusti/september: Eddan, visning av Eddan. Ansvariga: Mikael + Simon. Tomas har 
kontaktuppgifter. 
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- Höst: Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm.  

 
- Höst: Motala och Furulid, utflykt.  

 
7 Ekonomi 
Lokalföreningen har möjlighet att ta ut bidrag på 500 kr per medlem för firande av jubileum. 
 
8 Kommunikation 
Tomas påminner om att vi ska skicka in privata mailadresser och telefonnummer så att han kan 
uppdatera kontaktlistan. 
 
Uppdatering på Facebook och i nyhetsbrev om årets vinnare av ÖGA-priset 2021. Även lägga till i 
samma nyhetsbrev en inbjudan till nomineringar för kommande pris. Simon samordnar, Tomas 
lämnar input på innehåll. 
 
Simon får ansvar för samordning av vår kommunikation; kommunikationskanaler, nyhetsbrev och 
hemsidan. Tomas lämnar den information han har till Simon. 
 
9 Östergötlands arkitekturpris  
Nyhetsbrev behöver komma ut i mitten på maj, med påminnelse i form av nyhetsbrev i 
augusti/september. Carina Daubner är kontaktperson till juryn. 
 
10 Sveriges Arkitekter centralt 
Tomas tänker skriva ihop en motion: de första 200 medlemmarna berättigar till ett mandat på 
arkitektstämman, därefter ytterligare mandat per hundratal medlemmar. ÖGA hade vid årsskiftet 
212 medlemmar. Eftersom mandat beräknas från tidigt på hösten året före stämman (2021) får vi 
endast ett mandat till årets stämma. Senare datum behöver därför gälla vid mandatberäkningen. 
 
11 Övriga frågor  
Inget anmält. 
 
Samverkan med FFS 
FFS, Föreningen för Samhällsplanering, har uttryckt en önskan om samverkan med oss. Vi är 
positiva till samverkan om arrangemang. Mikael kontaktar Linus Johnson, FFS. 
 
12 Nästa möte 
Onsdag 1 juni. 
 
13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström     Mikael Norman 
ordförande      justerare 
 



 

 

Bilaga: Uppslag till kommande program 
 
Nyare förslag: 

● Förslag om att bredda föreningen, med till exempel aktiviteter riktade till barnfamiljer eller 
att vi genomför aktiviteter i andra orter, exempelvis Motala, Mjölby, Boxholm. Efterfrågat. 

● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 
Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är utsedd 
vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med arrangemanget 
och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 
 

Sedan tidigare: 
● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull: Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra 
delar av landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det går. 
● Tina B Erixon: Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, 

kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning. 
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson: Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? 

någon slags föredrag 
● Mats Andersson: Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren: Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet 

klarat/inte klarat sig efter en tid.... 
● Cristina Danielsson: höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från 

någon ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv 

Garvaren. 
● Helena Sandekull: Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 

 



 

 

Styrelsemöte nr 6 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland  
2022-06-01 kl 18:00 
Plats: Distansmöte 
 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Simon Tell valdes till justerare.  
 
3 Föregående protokoll 
Protokoll nr 5 godkändes efter Tomas justering. Skickas ut för justering av Mikael. 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Inget anmält. 

 
5 Program vt 2022 – ht 2022 

Utfört program: 
-  8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
 
Kommande program: 
- 7 april: Arkitekturgalan 

 
- Sveriges Arkitekter och lokalföreningen i Östergötland, tjugoårsjubileum  

 
Martin fått svar från Frimurarehotellet, Pelarsalen, 150 personer, är ledig. Finns lokal högst 
upp som tar 300 pers men är inte ledig det datumet vi önskat. Martin frågat om 3-rätters 
inklusive kaffe, lättöl och mineralvatten för 500 kr per person. Vi kan fråga om pris för logi 
om det finns intresse.  
 
Inget svar från Tullhuset för det datumet. 
 
Scandic kan också vara ett möjligt alternativ. 
 
Viktigt att det går att avboka. 
 

Kommande program, uppslag (se även bilaga, sid 2): 
 
- Vallastaden, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt ”hur blev 

det?”  
 
Akademiska Hus vill medverka, Linda på White har vi inte fått tag i än. Nytt förslag i 
augusti, Mikael och Tina kollar datum som passar de som ska guida. 
 

- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm.  
 

- Motala och Furulid, utflykt 
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- Krematoriet och/eller tillbyggnad Matteuskyrkan, Norrköping. Tomas tar kontakt med 
Helena Sandekull. Ta reda på när det är tänkt att bli färdigt. När passar det att ta ett besök? 
Kan det gå att få till veckan efter midsommar? 
 

- Eddan, visning av Eddan. Ansvariga: Mikael + Simon. Tomas har kontaktuppgifter. 
 
7 Ekonomi 
Det finns 165 000 kr i kassan. 
 
8 Kommunikation 
Skicka privata mailadresser till Tomas, det saknas fortfarande från några. 
 
Simon håller på att ta fram en handledning för kommunikation. Utkast på handledningen gicks 
igenom under mötet. Simon jobbar vidare och skickar ut förslaget till oss för påseende. 
 
Nyhetsbrev inför jubileumsfesten gicks igenom. 
 
9 Östergötlands arkitekturpris  
Marknadsföring på gång i samband med nyhetsbrevet, ett på våren, ett före sommaren. 
 
10 Sveriges Arkitekter centralt 
Inget anmält. 
 
11 Övriga frågor  
Exempellista på lokaler för evenemang är inte prioriterat men kan vara bra att ha. Görs i mån av tid. 
Tina kan påbörja ett dokument. 
 
12 Nästa möte 
24/8 kl.18 hos Tomas 
 
13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström     Simon Tell 
ordförande      justerare 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Bilaga: Uppslag till kommande program 
 
Sedan tidigare: 

● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 
Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är utsedd 
vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med arrangemanget 
och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 
 

Sedan ännu tidigare: 
● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra delar av 
landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det går. 
● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, kommunrepresentanter om 

intressanta aktuella projekt och forskning. 
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? någon 

slags föredrag 
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet klarat/inte 

klarat sig efter en tid.... 
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från någon 

ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv Garvaren. 
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 
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Styrelsemöte nr 7 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland 
2022-08-24 kl 18:00 
Plats: Hos Tomas Nyström, Örngatan 22 (Villa Örngott), Linköping 
 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Simon Tell, Mikael Norman 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Mikael valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
Tomas har justerat protokoll nr 6 från 1 juni. Han skickar vidare till Martin som är justerare. 
 
4 Jubileum 2022 
Vi har fått in 6 st intresseanmälningar (några ur styrelsen har inte anmält intresse än). 
Diskussion: Hur får vi fler att vilja komma på jubileum? Hur många tar del av informationen 
som vi skickar ut? Kan vi förtydliga konceptet mer? Ca 30-40 deltagare vore bra. Vi 
behöver byta datum för festen för att få mer tid till förberedelser, samt få in fler 
intresseanmälningar.  
 
Beslut: Vi beslutar att avboka den 17 september och boka i Tullhuset till den 12 november 
istället - Martin ansvarar för ombokning. 
 
Ny skarp inbjudan ska utformas, ej som intresseanmälan. - Tina och Mikael ansvarar. 
 
Hemsidan behöver uppdateras med rätt uppgifter - Simon ansvarar. 
  
5 Ansvarsfördelning, evenemang 

 
6 Program vt 2022 – ht 2022 

Utfört program: 
-  8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
 
Kommande program: 
- 7 april: Arkitekturgalan (ersatt av Jubileum 2022) 

 
- Sveriges Arkitekter och lokalföreningen i Östergötland, tjugoårsjubileum (se 

ovan) 
 

Kommande program, uppslag (se även sid 2, bilaga): 
- Vallastaden, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt 

”hur blev det?”: 
Tina fått svar från Linda Matsson. Hon kan inte guida i studenthuset förrän efter 
september. Föreslogs att flytta besök och diskussion om den fortsatta utvecklingen 
av Vallastaden till våren istället. 
 
Beslut: frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 
 

- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm.  
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- Motala och Furulid, utflykt 

 
- Eddan, förslag att vi genomför ett besök med visning av Eddan. Datum: Onsdag 

28/9. Tomas kollar upp kontaktuppgift. 
 
7 Ekonomi 
(Martin)  
 Inget nytt. 
 
8 Kommunikation 
Minst 2 personer bör ha lösenordet till vår e-postadress. Beslut på nästa styrelsemöte. 
 
Simon har kollat e-posten. Några meddelanden inkom före upprättandet av brevlådan, 
däribland förslag från Tengbom om Bergs slussar, om att anordna föreläsning om 
tävlingen som de vunnit. Intressant förslag att ta med uppslag till kommande program. 
  
9 Östergötlands arkitekturpris  
Marknadsföring 
 
10 Sveriges Arkitekter centralt 
Inget nytt. 
 
11 Övriga frågor  
Inget anmält. 
 
12 Nästa möte 
Onsdag 7 september kl.18, distansmöte. Tina har skickat ut kallelse. 
 
13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.   
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström     Mikael Norman 
ordförande      justerare 
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Bilaga: Uppslag till kommande program 
 
Nya förslag 2022: 

● Bergs slussar, Tengboms har vunnit tävling. Förslag från Tengboms om att 
presentera projektet inkom via mail. 
 

Tidigare förslag: 
● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  
● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 

Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är 
utsedd vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med 
arrangemanget och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra 
delar av landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det 
går. 

● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, 
kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning. 

● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? 

någon slags föredrag 
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet 

klarat/inte klarat sig efter en tid.... 
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från 

någon ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv 

Garvaren. 
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 
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Styrelsemöte nr 8 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland 
2022-09-07 kl 18:00 
Plats: distansmöte 
 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Mikael valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes. 
 
4 Jubileum 2022 
Ombokning av lokal till lördag 12 november (Martin).  

• Avbokning gjord. Martin bokar om till 12/11. 
• Vi beslutar att höra oss för bland kontorscheferna med inbjudan. Ringa runt och bjuda in. 

Delat ansvar att ringa runt. Mikael tar kontakt med Lena Engelbrekt för att få 
kontaktuppgifter till medlemmar. (Mikael ansvarar) 

 
Förslag till inbjudan (Tina, Mikael, Simon ansvarar) 
 
Program (alla ansvarar) 
 
Hemsidan, uppdatering (Simon ansvarar). 
 
Övrigt 

• Hur redovisas kostnaderna? Tomas kontaktar Tobias Olsson, förbundsdirektören. Vad kan 
vi sikta på utan att veta exakt hur många som kommer?  

  
5 Ansvarsfördelning, evenemang 
 
6 Program vt 2022 – ht 2022 
Utfört program: 

- 8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
 

Kommande program: 
- Sveriges Arkitekter och lokalföreningen i Östergötland, tjugoårsjubileum (se ovan) 

 
Kommande program, uppslag (se även sid 2, bilaga): 

- Studenthuset och campusplanen, Linköping:  
Förslag att genomföra våren 2023. 
 

- Vallastaden: 
Förslag att genomföra våren 2023. 
Beslut: Arrangera båda besök i Vallastaden i två delar, men att samla dem i vår, förslagsvis 
april. Kontakter: Akademiska hus och White. Tina och Mikael ansvarar. 
 

- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm.  
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- Motala och Furulid, utflykt 

 
- Eddan, Linköping ÖGA-priset 2021. Förslag: visning onsdagen den 28/9. Tomas kollar 

upp kontaktuppgift och annat lämpligt datum då den 28/9 närmar sig. 
 

- Matteus församlingshem, Norrköping 
 

- Besökscenter i Berg via Tengbom. I september? (Martin) 
 
7 Ekonomi 
Inget att rapportera. 
  
8 Kommunikation 
Uppdatering av uppgifter om lokalföreningen, t.ex. kontaktuppgifter till styrelsen och juryn med 
mera, på hemsidan. (Simon) 
 
Beslut: Hela styrelsen får tillgång till lösenordet till föreningens e-postadress. Simon ansvarar för 
att skicka ut till styrelsen. (Simon) 
 
9 Östergötlands arkitekturpris  
Marknadsföring 
 
10 Sveriges Arkitekter centralt 
Tomas ska skriva en motion. Vi är fler än 200 medlemmar i vår lokalförening då ska vi ha två 
stämmoledamöter. Med nuvarande hantering på förbundet så får detta genomslag först tre år efter 
att det nya mandatet har blivit klarlagt. Snabbare genomslag är önskvärt. 
 
Beslut: Tomas får mandat att skriva en motion. 
 
11 Övriga frågor  
Inget anmält. 
 
12 Nästa möte 
Vi uppdaterar varandra via mail. Återkoppling senast onsdag 14/9 kl. 23:59. 
 
Nästa styrelsemöte digitalt 22/9 kl.18. Tina skickar kallelse. 
 
13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.  
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström     Mikael Norman 
ordförande      justerare 
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Bilaga: Uppslag till kommande program 
 
Nya förslag 2022: 

• Bergs slussar, Tengboms har vunnit tävling. Förslag från Tengboms om att presentera 
projektet inkom via mail. 
 

Tidigare förslag: 
• Magnentus, inredningar 
• Nya visualiseringstekniker 
• Internationella utblickar 
• Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
• Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
• Kulturytefaktor  
• “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 
• Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är utsedd 

vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med arrangemanget 
och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

• Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra 
delar av landet 

• Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det går. 
• Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, 

kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning. 
• Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
• Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? 

någon slags föredrag 
• Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
• Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet 

klarat/inte klarat sig efter en tid.... 
• Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från 

någon ansvarig från projektet.  
• Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv 

Garvaren. 
• Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 
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Styrelsemöte nr 9 2022, Sveriges Arkitekter Östergötland: 2022-09-28 kl 18:00 
Distansmöte via Google Meet 
Kallade: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Martin Heidesjö, Simon Tell, Mikael Norman 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. Dagordningen fastställdes. Val av justerare: Tina 
 
2 Föregående protokoll 
Oklart om det är justerat, Tomas och Tina ser över protokollen. 
 
3 Jubileum 2022 
Sveriges Arkitekter och lokalföreningen i Östergötland - tjugoårsjubileum) 
 
Förslag från Tomas: Slå samman nomineringsmöte med 20-årsjubileum. Övriga styrelsen försiktigt 
entusiastiska. Eventuellt datum kan då bli 30/11, då även inspirationsträff ”Arkitekturens roll i 
samhällsbyggandet” hålls på Skylten under eftermiddagen.  
Tomas kollar upp lämpligheten i detta i första hand med Karin Milles. (Tomas) 
Alternativt datum är 7:e eller 8:e dec.  
 
Bokning av lokal Tullhuset till 12 november måste nu avbokas (Martin) 
Förslag till inbjudan (Tina, Mikael) 
Program (alla) 
 
Arbetsmöte behövs för planering av festen, efter att vi fått klarhet i frågan om datum för festen. 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Tina har ett förslag.  
Skjuts upp till nästa möte. 

 
5 Program vt 2022 – ht 2022 
Utfört program: 

-  8 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris (ÖGA-priset) 
Kommande program, hösten 2022: 

- Eddan Visning av vinnaren av ÖGA-priset 2022.  (Tomas) 
Aktuellt i november. Tomas återkommer med datum. 

- Nomineringsmöte, ÖGA-priset (Tomas) 
Kommande program, våren 2023 (se även sid 2, bilaga): 

- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm.  
- Motala och Furulid, utflykt 
- Vallastaden, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt ”hur blev 

det?”: 
 
6 Ekonomi 
Aktuellt läge (Martin).  
Utgår detta möte. 
  
7 Kommunikation 

• Tillgång till lösenordet till e-postadress för styrelsen (Simon). 
• Behov av redigering och uppdatering av hemsidan. (Simon). 
• Sociala medier (Simon).  

Idag endast facebook, Simon föreslår att frågan om att bredda kommunikationen till fler 
plattformar lyfts på årsmöte. 
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8 Östergötlands arkitekturpris  
Marknadsföring. 
 
9 Sveriges Arkitekter centralt 
Stämman 2022, i Stockholm 19 – 20 november.  
Motion: mandatfördelning. (Motionstid t.o.m. 7/10).  
Utkast motion skickas ut till styrelsen 28/9 (Tomas).  
 
10 Övriga frågor  
Simon: Kommande föräldraledighet från mitten av oktober och 3 v framåt. Därmed begränsade 
möjligheter till att delta i styrelsearbete. 
 
11 Nästa möte 
Arbetsmöte för jubileumsfesten 30/9 kl 12.00 Digitalt. Kallelse skickas ut (Tina). 
Styrelsemöte 20/10. Plats: De Klomp 
 
12 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Mikael Norman 
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström     Tina Bosnjak Erixon 
ordförande      justerare 
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Bilaga: Uppslag till kommande program 
 
Nya förslag 2022: 

• Bergs slussar, Tengboms har vunnit tävling. Förslag från Tengboms om att presentera 
projektet inkom via mail. 
 

Tidigare förslag: 
• Magnentus, inredningar 
• Nya visualiseringstekniker 
• Internationella utblickar 
• Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
• Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
• Kulturytefaktor  
• “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 
• Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är utsedd 

vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med arrangemanget 
och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

• Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra 
delar av landet 

• Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det går. 
• Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, 

kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning. 
• Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
• Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? 

någon slags föredrag 
• Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
• Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet 

klarat/inte klarat sig efter en tid.... 
• Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från 

någon ansvarig från projektet.  
• Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv 

Garvaren. 
• Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 
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