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Medlemmar

Vid årets slut hade föreningen 229 medlemmar vilket är en liten ökning
mot förra året.

Ekonomi

Föreningen omsatte under 2014 118 tkr. Årsresultatet är -14 tkr och
tillgångarna uppgår vid verksamhetsårets slut till 100 tkr. Att föreningens medel har minskat beror främst på relativt höga kostnader för stadsarkitektdagen (arvode och lokal) och på ett lägre deltagarantal under
dagen.

Vårmöte

Vårens stadsarkitektdag anordnades den 4 april i Kista, Stockholm, och
drog 72 deltagare. Temat var Planmonopol-marknadsmonopol med anledning av de senaste årens förslag till lagförändringar samt den onyanserade debatten om PBL-reformer. På årsmötet som följde stadsarkitektdagen deltog ett 30-tal medlemmar och ungefär lika många deltog
på kvällens eftersits. Årsmötet antog ett uttalande till Civilutskottet angående föreslagna lagförändringar.

Höstmöte

Styrelsen anordnade den 4-6 december ett styrelseinternat i Skövde. Ett
antal frågeställningar och aktuella teman diskuterades inför Stadsarkitektdagen 2015. Teman som listades var bland annat kollektivtrafik och
stadsutveckling, externhandelns effekt och framtid, rätten till staden
samt bostadskriser.

Styrelsen

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden varav
ett i samband med styrelseinternatet i december. Två av styrelsemötena
har hållit i Sveriges Arkitekters lokaler vilket har underlättat dialogen
med representanter från Sveriges Arkitekter. Mellan styrelsemötena har
ett flertal frågor löpande behandlats via mejl.
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Styrelsen har under året behandlat bland annat följande frågor och ämnen:
-

-

-

-

-

-

-

Samarbeten

Vårens stadsarkitektdag i Kista har utvärderats;
Diskussioner har kontinuerligt förts om hur fler nya medlemmar
kan värvas och hur målgruppen kan breddas. Föreningen riktar sig
till alla arkitekter i offentlig tjänst men föreningens namnriskerar att
upplevas exkluderande för stora grupper. Försök har gjorts genom
ett förtydligande om att föreningen riktar sig till alla offentliga arkitekter genom ändringar i logotypen;
Styrelsen har internt diskuterat problemen med rekrytering av bygglovsarkitekter. Då det här är ett problem för hela branschen och arkitekturens status i samhället har frågan även diskuterats vid möten
med Sveriges Arkitekter och SKL;
Diskussioner har förts om att arrangera medlemsmöten kring aktuella teman och att styrelseledamöter gör kommunbesök för att fånga
upp aktuella frågor och sprida kännedom om SSF;
Ett facebook-konto har lanserats: facebook.com/stadsarkitekt;
Föreningen har bjudits in av Sveriges Arkitekter att medverka vid
ett frukostmöte i maj;
Två medlemsbrev har skickats ut, ett i november och ett i april;
Styrelsen har kommit överens med Sveriges Arkitekter om att förenigen vid behov kan använda utrymme i deras månatliga, digitala
nyhetsbrev;
Styrelsens ordförande deltog den 6 mars, tillsammans med ordföranden för FSB och FSBS, i ett möte om bygglovsfrågor som SKL
kallat till;
Styrelsen har medverkat med en artikel om föreningen i tidskriften
Stadsbyggnad;
Styrelsen har en representant i redaktionskommittén för tidskriften
Stadsbyggnad;
Styrelsen deltog med en representant på ett arrangemang om lärande och kommunikation som anordnades av Sveriges Arkitekter
den 14 oktober;
Remissvar till Socialdepartementet angående promemorian Nya
steg för en effektivare plan- och bygglag (Ds 2014:31).

Föreningen har varit representerad i Boverkets byggråd. Styrelsen har
haft löpande diskussioner med Sveriges Arkitekter om samarbete kring
bl a utbildning, hemsida, opinionsbildning och kommunikation. Ett
första möte har hållits med SKL om bygglovsfrågor. Avsikten är att ha
regelbundna träffar med SKL för att diskutera PBL-frågor, tjänstemannarollen och organisationsfrågor. Även detta år har stödet från Sveriges
Arkitekter när det gäller utskick, administration och pratiska arrangemang fungerat mycket bra.
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