
Lokalföreningen Södermanland
Årsmöte 2022-11-20 kl. 10:30-12:00
Plats: Sörmlands museum, lokal Montören
Närvarande: Styrelsen genom Elin Pantzare, Kaj Hellner, Göran Deurell, Frida Wanselius och
Karin Tibbelin; juryn genom Roland Nitz, Torbjörg Sekse och Xiomara Smedbäck samt medlemmarna
Åse Moberg och Christer Nyman.

Dagordning
Punkt Ämne Anteckningar

1 Mötets öppnande Styrelseordförande Elin Pantzare öppnar mötet.

2 Val av ordförande,
sekreterare och
justeringsman för mötet

Mötet godkänner styrelsens förslag till ordförande,
sekreterare och justeringsman för mötet:

Ordförande: Elin Pantzare
Sekreterare: Göran Deurell
Justerare: Kaj Hellner

3 Godkännande av
kallelse och
föredragningslista

Mötet godkänner kallelse och föredragningslista.

Xiomara: Skicka kallelsen så tidigt det går så kan fler vara
med på årsmötet. Vet flera som fått tacka nej då
2 veckor var för kort varsel för dem. Skicka heads up
om datumet så folk kan lägga det i sina kalendrar
och återkom med dagordning senare.

4 Verksamhetsberättelse Fortsatt svårt att nå ut till medlemmar. Mail i skräpkorg eller
inte alls.

Vi har inte kommit så långt med programverksamheten i år.

Men två studiebesök har vi anordnat i Eskilstuna tillsammans
med Västmanlands lokalförening.

Ekonomin redovisas på årsmötet 2023.

Vi har beställt nya plaketter och tagit fram en ny mall för
diplom.



5 Samtal om
medlemsnytta och
aktiviteter

Nå ut till våra medlemmar
Hur ska vi kunna kontakta våra medlemmar? Frida berättar
att det finns en motion till årsstämman om att det måste bli
lättare att kontakta medlemmar.

Kaj H: Kan man komma förbi det där med en frivillig
kontaktlista? Där man godkänner att man står med.

Frida W: Tror att då det tas upp på stämman så måste de
komma med förslag från centralt håll som pekar på hur det
kan bli enklare att kontakta medlemmarna.

Elin P: Det är lite intressant att medlemmar tycks vara mer
intresserade att nominera projekt till arkitekturpriset än att
delta vid utdelningen.

Frida W: Ställde frågan om föreningen om vi får göra reklam
för aktiviteter i medlemstidningen Arkitekten, eller
nätupplagan. Det får vi inte, utan behöver söka andra vägar.

Frida W: För medlemsnyttan borde vi nog satsa på att
kommunicera bättre via hemsidan.

Xiomara S: Lokalföreningen Västmanland har mycket
information på sin hemsida.

Elin P: De har samma problematik som vi - svårt att nå ut till
medlemmar. De har sin verksamhet koncentrerad till en stad
nämligen Västerås. De tillkännager sitt arkitekturpris på
årsmötet och har sedan en separat publik prisutdelning -
verkar fungera väl för dem och når ut till allmänheten.

Kommunicera via hemsidan

Mötet tittar gemensamt på Lokalföreningens sida på
Sveriges Arkitekters hemsida:
https://www.arkitekt.se/om-oss/lokalforeningar/sodermanland
och jämför med innehållet på Västmanlands hemsida.

● Hur ska hemsidan användas?

Gemensamma dokument - t.ex verksamhetsberättelse?
Nomineringar till arkitekturpriset
Stadgarna

Tidigt upp/ut med datum för aktiviteter på hemsidan

Efterlysa en digital redaktör.

● Vad vill vi att lokalföreningen att vi ska göra?

Åse: Viktigt att arkitekturpriset uppmärksammas mot
allmänheten. Kommer media hit i år?

Styrelsen: Media kommer inte i år, men juryn skickar material
efter prisutdelning.

Förutsätter material till hemsidan

https://www.arkitekt.se/om-oss/lokalforeningar/sodermanland


Aktiviteter

Torbjörg S: Jag skulle önska mig resor till intressanta städer,
det har tidigare genomförts en mängd resor till bland annat
Barcelona vilket har varit väldigt givande och lockat många.

Xiomara: Medlemmarna är intresserade av
omvärldsbevakning, kunskapsbyggande.
Omvärldsbevakning, knyta band med/utbyte med forskning.
RISE har kontor i Eskilstuna. Xiomara har arrangerat

Kanske kan vi få låna RISE lokaler för aktiviteter.

Frida W: Hållbarhetsområdet är viktigt för oss alla i
branschen. Viktigt att knyta an till frågor som är viktiga för vår
verksamhet och vardag.

Frida W: Kan lokalföreningen erbjuda någon att delta på
forskningskonferenser för att knyta ny kunskap?

Göran D: Viktigt att ta var på den information som en
medlem får med sig från en konferens eller liknande.

Åse M: Vore intressant att höra mer om vad kontoren och
kommunerna i Sörmland gör. Nyköpings kommun har
tidigare haft informationsmöten där man som praktiker
kunnat lära sig om nyheter i regelverk et cetera.

Digitalt och/eller analogt

Göran D: Idag är mycket information istället tillgänglig digitalt.
Pandemin har verkligen inneburit att kunskap blivit mycket
mer tillgänglig än tidigare.

Frida W: Vi hade kanske kunnat erbjuda medlemsmötet även
för digitalt deltagande?

Kaj H: Det finns ett stort intresse av att träffas fysiskt nu när
pandemin släppt sitt grepp om samhället, men programvara
för digitalt deltagande är ganska billigt om det är intressant
för mötet.

Kaj H: Jag tycker det vore intressant att diskutera
arkitekternas arbetssituation - varför blir resultatet det det blir
och hur hänger det ihop.

Vända sig till allmänheten

Frida W/Torbjörg S: Att vända sig till allmänheten kan öka
engagemanget även hos medlemmarna.

Karin T: Innan pandemin hade styrelsen en ambition att
anordna en arkitekturföreläsning i länets alla huvudorter. Vi
hann bara med i Flen innan samhället stängde ner. Det kom
en hel del ur allmänheten men det lockade få medlemmar.

Torbjörg S: Kanske kan någon av vinnarnas presentationer,
som vi får höra lite senare idag, återanvändas för en aktivitet.



Lokalt eller Nationellt fokus.

Åse: Tidigare styrelse anordnade en föreläsningsserie
“Berömda arkitekter” på Kvarnen i Nyköping. Lockade
mycket folk (upp till 150 personer), men få arkitekter kom.
Det var Bengt Lundström som höll i detta, men ha är borta
nu.

Christer N: Gert Wingårdh, BIG (Bjerke Ingels) och Snöhetta
har tidigare föreläst för föreningen i Nyköping.
När Gert Wingårdh var i Nyköping och föreläste fylldes en
stor lokal i Stadshuset - Vi borde kanske fokusera utanför
länet när vi tänker föreläsare?

Kaj H: Det är minst lika viktigt för allmänheten, tror jag, att ta
del av det som sker i närområdet och hur de kan bidra.

Redaktör för föreningens digitala kanaler
Göran D: Arbetet med föreningens digitala kanaler har i
princip avstannat sedan Sara Pallin gick på föräldraledighet.

Kaj H: Det är ett dilemma att de som sitter i styrelsen är så få
och har begränsat med tid. Vilket väcker frågan hur vi väcker
medlemmarnas engagemang - viljan att bidra till föreningen?
Hur får vi de unga att delta - deltagandet ökar idag med
stigande ålder?

Frida W: Finns det något som hindrar att vi frågar våra
medlemmar om någon vill bli föreningens digitala redaktör?

Kaj H: Nej, det gör det inte
Göran D: Nej, det gör det inte. Det kan vi absolut göra.

Styrelsens arbete
Kaj H: Kaj berättar en liknelse med en Bror Hjort-staty. Vår
förening blir inte bättre än vad medlemmarna gör den till -
tillsammans.

Verkar vara svårt att få snurr på en förening nu för tiden.

Styrelsens fortsatta arbete
Styrelsen tar med sig det som sagts till nästa styrelsemöte,
som hålls så snart det är möjligt, och återkommer med
förslag på aktiviteter och tar fram ett årshjul.

6 Övriga frågor Nomineringar till Arkitekturpriset
Torbjörg Sekse: Juryn önskar en mall för förslag på
nomineringar till arkitekturpriset. Genom att fylla i mallen ska
juryn få tillräckligt med information om det nominerade
objektet och inte minst en motivering till varför det valts.

Xiomara: De nominering som inte vinner arkitekturpris sparas
i en bruttolista inför framtida prisutdelningar. Listan är bara till
för- och är bara tillgänglig för medlemmar i juryn.

Är det verkligen ett årsmöte vi är på?
Ja, detta är ett årligt allmänt medlemsmöte. Nästa år är det
ett konstituerande årsmöte igen med val av styrelse och
verksamhetsplan. Styrelsens förtydligar detta i årshjul m.m.

7 Mötet avslutande Ordförande avslutar mötet



Sekreterare: Ordförande: Justerare:
Göran Deurell Elin Pantzare Kaj Hellner


