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1

FORMELLA TILLSÄTTNINGAR

1.1

KOMMANDE STYRELSE
Namn
Anders Ejlertsson

Per.
2017

Post
Ordf.

Klimatsmart Byggande

Andreas Holmgren

2017

Otto Magnusson

Vilhelm Nord

2018

kommentar
Fyllnadsval Peter
Eriksson. Externt
arbete.
Fyllnadsval Ebba
Örwall-Lovén

Kassör

MKB

Gunilla Rommerskirchen

2018

GBA arkitektur

Linnea Stolle
Jöns Svensson

2018
2017

Artekta Byggnadsaktiebolag

Yngve Svensson

2018

V Ordf.

2018

Supp.

2018

Supp.

Internt arbete.

Alnarp Cleanwater Thechnolgy

György Ängelkott Bocz
Ängelkott kompaniet

Paula Ode
Baltic Suntech

Avslutar sin
period som
ledamot

Sekreterarposten cirkuleras.
Ordförande hanterar allt externt arbete samt finansiering (söker
medel) tillsammans med kassörens hjälp samt säkerställer initialt
att arbetsgrupperna kommer igång med sitt arbete så som avsett.
Vice ordförande sköter det interna arbetet och ansvarar då för att
vara sammankallande, sätta agendan, leda styrelsemöten,
kommunicera internt, förbereda årsmötet samt att leda och driva
den nya styrelsens initiala visionsarbete som kommer att styra de
nästkommande årens arbete.
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1.2

UTGÅR UR STYRELSEN
Namn
Karin Höijer

Per.
2016

kommentar
Avslutar sin period

Anna Stuermer

2016

Avslutar sin period

Roland Birgersson

2016

Avslutar sin period

2017

Avgår

2017

Avgår

Per.
2018

Post
Ordin.

2018

Supp.

Namn
Jeanette Lindström

Per
2017

Post

György Ängelkott Bocz

2017

Anna Stuermer

2017

Levande Arkitektur

Hands of Gaia

Peter Eriksson
Åke Eriksson & son Byggnadsf. AB

Ebba Örwall-Lovén
Woody Bygghandel

1.3

REVISOR
Namn
Fredrik Wikberg

kommentar

Byggproduktion LTH

Hans Sandgren

1.4

VALBEREDNING

2

INFORMELLA TILLSÄTTNINGAR

2.1

ALLMÄNT

kommentar
Avgår e.v. p.g.a.
tjänsteresa

Arbetsgrupperna är löst sammansatta och inte formellt valda på
någon viss tid. Avgångar och tillsättning hanteras dock av
styrelsen löpande. Grupperna arbetar självständigt i förhållande till
styrelsen och sammankallande i grupperna ansvarar för att
arbetet fortlöper. Det finns inget krav på antal möten, fysiska
träffar eller liknande, bara arbetet sköts. Det samma gäller
webmaster.
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Syftet med införandet av, från styrelsens sett, extern hjälp, är att
styrelsen skall kunna agera långsiktigt, visionärt och beslutsfört.
Detta arbete omöjliggörs i en ideell förening när styrelsen
dessutom tvingas utföra för mycket praktiska göromål. Denna
struktur är därför avgörande för om föreningens skall kunna gå
från att vara en föreläsningsarrangör till att bli en förändringskraft i
tider av omställning.
Arbetsgrupper är inte begränsade till att gälla enbart styrelsens
arbete, utan det är möjligt för alla medlemmar att skapa egna
arbetsgrupper. Kontakta styrelsen för att diskutera eventuella
upplägg.

2.2

ARBETSGRUPP – IDÉ
Namn
Henrik Davidsson

Kommentar

EBD/ LTH

Per-Gunnar Burström
Byggnadsmaterial LTH

Lisa Apelman
Cefur Ronneby

John Helmfridsson
Liljewalls Arkitekter

Karin Höijer
Levande Arkitektur

Anders Ejlertsson

Sammankallande

Klimatsmart Byggande

Denna arbetsgrupp bistår styrelsen med uppslag till kommande
evenemang. Gruppen är självständig, men kan också agera på
uppdrag av styrelsen eller som bollplank eller referensgrupp.
Sammankallande har kontakt med styrelsen och fördelar arbetet i
gruppen.

2.3

ARBETSGRUPP – ARRANGEMANG
Namn
Mats Nilsson
Creocean AB

Marcus Beskow
Jordform Design

Paula Ode
Baltic Suntec

Kommentar
Sammankallande
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Denna arbetsgrupp sköter de praktiska momenten och ser till så
att arrangemangen blir utförda. Det finns således en bokad
föreläsare och en tydlig inriktning på ett arrangemang när gruppen
börjar arbeta. Arbetet kan då tex innebära lokalbokning,
fotografering för att webmaster skall kunna berätta om
tillställningen i efterhand, bokning av resor för föreläsare,
beställning av mat m.m. Detta gäller dock inte större arrangemang
och konferenser som måste hanteras separat. Sammankallande
har kontakt med styrelsen och fördelar arbetet i gruppen.

2.4

WEBMASTER
Namn
Jeanette Lindström

Kommentar
Webmaster

Webmaster hanterar webben och ser till så att informationen
uppdateras, bloggen sköts samt gör eventuella utskick till
medlemmarna.
Webmaster agerar självständigt från styrelsen och sköter själv
sina kontakter med andra arbetsgrupper och styrelse för att kunna
sköta sina arbetsuppgifter.

