
 

Verksamhetsberättelse år 2018 

Omfattar verksamhetsåret 2018 (från årsmöte 2018 till årsmöte 2019). 

Under 2018 var antalet betalande medlemmar ca 310 st.  

STYRELSEN  

Styrelsen har, sedan stämman i mars 2018, bestått av ordförande Anna Karin Edblom, 
(ordinarie till 2020) vice ordförande Jeanette Frondell, (ordinarie till 2019), sekreterare Elsa 
Notstrand (ordinarie till 2019), kassör Ann-Charlotte (Lotta) Alvestam Wahlund (ordinarie 
till 2020), matrikelansvarig Cecilia Sagrén (suppleant till 2019), Odd Fries (ordinarie till 2019) 
Urban Nilsson (ordinarie till 2020). Suppleanter har varit, utöver ovan nämnda, Max Laserna 
och Fredrika Mellander Rönn (suppleanter till 2019).  

PROTOKOLLFÖRDA MÖTEN  

Under verksamhetsåret har, utöver årsmötet, 9 stycken protokollförda möten hållits.  

2018: 17 april, 30 maj, 22 augusti, 25 september, 7 november, 4 december  

2018: 15 januari, 12 februari samt 5 mars 

HEMSIDA OCH UTSKICK  

Hemsidan har varit vårt stora problem under hela verksamhetsåret. Det uppdagades snart 
att inte alla medlemmar nåddes av utskicken. Vi (amatörer på IT) insåg tillslut att 
anledningen var en ny regel hos webhotellet som inte medgav så stora utskick som våra, d v 
s över 300 mail åt gången. Vi fick temporärt övergå till vanliga mailutskick från t ex 
ordförandes brevlåda. Vi gjorde allt för att byta till ett nytt webhotell med högre gräns för 
antal utskick. När vi valt det nya hotellet och flyttade hemsidan visade det sig att vi inte stod 
som ägare till domänen sallskapet.nu. Detta medförde att hemsidan helt låg nere i flera 
veckor. Nu har vi registrerat en ny domän, sallskapet.eu, och flyttat materialet till det nya 
hotellet. 

Vi har stora problem med vår matrikel efter detta långa avbrott. Därav det utskick ni fick i 
samband med kallelsen till årsmötet. Min stora förhoppning är att vi äntligen är på andra 
sidan av denna långdragna fråga som tagit mycket kraft från oss under året. 

ÅRSMÖTE 23 MARS 2018  

Temat för årsmötesseminaret var Interiörer och gick av stapeln på Nordiska museet i 
Stockholm. Föredragshållare var Geir Thomas Risåsen om Eidsvollsbyggningen, Mats 
Fredriksson och Lisa Berglund om invändiga målningsskikt, Björn Norman om interiören på 
Strömsholms slott, Sophia Hedkvist om textilier i residensens interiörer, Johan Örn om 
interiörer som ett hotat kulturarv, Erik Wikerstål om Restaurering och förnyelse av 



Nationalmuseum. Seminariet med 107 deltagare följdes av årsmötesstämma med 
efterföljande middag för 82 medlemmar i Skånska Gruvan på Djurgården. 

FÖRNYELSE AV SÄLLSKAPET  

Under 2017 diskuterade styrelsen olika möjligheter att förnya Sällskapet. Därför föreslog 
styrelsen vid förra årsmötet att studenter erbjuds studerandemedlemskap samt att en 
studerandemedlem årligen väljs in i styrelsen. Stämman biföll förslaget och uttalade att 
styrelsen får besluta om detaljerna. 

Styrelsen beslutade vid styrelsemöte 3 i augusti att 

• alla nya studenter ska få vara gratis medlemmar första året och få alla 
Sällskapets utskick. 

• möjligheten för en student att vara med i styrelsen som studeranderepresentant 
presenteras i slutet av höstterminen varefter frivilliga får anmäla intresse. 

• studeranderepresentanten skulle vara del i styrelsen t ex från januari till 
januari. 

 

PROGRAMPUNKTER 2018–2019 

Under året har förutom årsmötet, 1 halvdagsseminarium, 1 höstrevy, 1 studieresa och 6 
visningar genomförts. Uppslutningen har varit mycket god med hela tiden ökande antal 
besökare, från ett tjugo-trettiotal vid visningar till över hundra vid höstrevyn och ca 70 
anmälda till Lundbergseminariet. 

24:e maj. Visning av Stenbockska palatset. Johan Ahnborg arrangerade och visade. 

31:a maj. Visning av Riddarholmen – förnyelse av den yttre miljön, en utomhusvisning som 
leddes av Lotta Lehman. 

7:e juni. Fasadrestaureringar vid Stockholms slott, visades av Anne Teresiak. Arrangör var 
Lotta Alvestam-Wahlund. 

24:e oktober. Årets höstrevy gick av stapeln på vackra Kristinehofs malmgård. Ordförande i 
malmgårdens ekonomiska förening Anders Löfgren inledde med en presentation av 
byggnaden. Sedan följde 9 korta presentationer som genomfördes av Paul Wilund om 
bränning av lokal kalk i egen ugn, Louise Masreliez om Judiska museet i Gamla stan, Nico 
van Gelderen berättade om Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljö, Stefan Günther om 
restaurering av Gunnebo slotts fasader, Anna Birath om Kv Murmästaren 3/f.d. 
Länsstyrelsen i Stockholm, Nils Ankarcrona om IKEA Museet, Mona Lantzourakis om 
Uppsala universitetshus, Ewa Sandström Malinowski om Läckö slotts fasader samt Lone-Pia 
Bach om S:t Johannes kyrka. Sedan följde mingel och snacks. Odd Fries och max Laserna från 
Sällskapet var huvudarrangörer.  



26:e september. Havrekvarnens byggnadsminnesmärkning, rivning och återuppbyggnad, en 
visning med efterföljande seminarium under ledning av byggnadsantikvarie och 
betongexpert Sven-Olof Ahlberg. Arrangerades av Anna Karin Edblom. 

6:e februari. Kulturarvsspecialist och arkitekt Anders Bodin och Utredningsarkitekt SFV 
samt ordförande i AI pension Lotta Lehmann, bjöd in till en visning av Asplundrummet i 
dåvarande Svenska slöjdföreningens lokal. Elsa Notstrand arrangerade. 

11:e mars. Lundbergseminariet – Vad kan konsthistorikern och restaureringsarkitekten Erik 
Lundberg lära oss idag? Halvdagsseminariet kommer att hållas på Skansen och Skånska 
gruvan. Victor Edman, Fredric Bedoire, Gustaf Kjellin Ander Bodin och flera, föreläser på 
temat. Arrangörer har varit Elsa Notstrand, Jeannette Frondell och Fredrika Mellander Rönn 
från styrelsen, med hjälp av Mona Lantzourakis 

20:e mars. Bebyggelseantikvarie Vicki Wenander berättar om hennes och Stellan 
Ridderstrands nya bok Byggnadsvård för lägenheter 1880–1980. 

Vi har nu två inbokade arrangemang som följer efter årsmötet: en visning av Gustav Vasa 
kyrka och en studieresa med tema Zettervall. Mer om det senare. 

 

Styrelsen  

genom ordf. Anna Karin Edblom 


