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Protokoll 25_ 20-05
Styrelsemöte 20-05 i Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening, TILRF
Fredag 2020-05-29 kl. 15.00-17.00, via Team

Närvarande
Närvarande
x

Elisabeth Lundgren

x

Monika Albertsson

Advantum Arkitekter
AB
Sweco Architects AB

x (till 16.40)

Edita Hasanagic

ÅWL Arkitekter AB

x

Karin Gärdenäs

KARLA arkitekter AB

x

Branka Majkic

Norconsult

x

Jenny Afvander

Hedström & Taube

x

Per Jameson

JamesON AB

x

Maria Wemme

MARWEM

-

Anneli Sundqvist

Liljewall arkitekter

A Mötets öppnande
A1

Elisabeth, ordförande, öppnar mötet och hälsade alla välkomna

A2

Elisabeth och Jenny utsågs att justera protokollet.

A3

Dagordningen godkändes

A4

De föregående protokollen ej helt klara.
Detta protokoll ska skickas som ett Word-dokument till Jenny som omvandlar det till ett
signerbart dokument.

A5

Stämmoprotokoll och protokoll från det konstituerande styrelsemötet ska skrivas under
och Karin skickar runt dessa med post.

A6

Numreringen av styrelsemötenas protokoll diskuterades. Förslag fanns att ändra till
numreringen efter styrelsen(-s ansvarstid).
Vi beslöt att fortsätta med den numrering vi har vilket är enligt kalenderår. Brytningen
mellan olika styrelser betraktades som tillräckligt tydlig då det protokollet kallas
”konstituerande styrelsemöte”.

B Administration
B1
Bankkonto
B2
Övrig ekonomi

På banken finns idag ca 156 800 kr

-

elisabeth.lundgren@advantumarkitekter.se
0704-95 57 60
monika.albertsson@sweco.se
076-8199911
edita.hasanagic@awlark.se
076-785 82 68
karin@karla-ark.se
070-5903464
branka.majkic@norconsult.com
0730-38 68 94
jenny.afvander@htprojekt.se
070-651 13 60
per@jameson.se
070-839 21 80
maria@marwem.se
0706-11 37 12
ansu@liljewall.se
0761-01 50 48
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B3
Hemsida
E-post
Linkedin

Hemsidan:
• En person har mejlat att det är svårt att få fram medlemmarnas
kontaktuppgifter. Skulle kunna bero på en ”pop-up” spärr. Vi forskar vidare om
vad det beror på.
• Diskussion fördes om respektive medlems mejladress ska synas på förstasidan.
• Alla medlemmar bör på hemsidan skriva år-månad-dag angående giltigheten på
sin certifiering. Idag finns flera varianter hur datum skrivs.
• Varje medlem bör skicka in kopia på certifieringsbevis när de gjort
omcertifiering. Vid utskick av årsfakturan ska detta uppmanas.
• Alla nya styrelseledamoter och suppleanter bör göra en presentation av sig
själva som sedan kan publiceras på hemsidan. Mejla till Elisabeth som lägger ut
det under nyheter på hemsidan. Karin kontaktar Annelie.
Linkedin
• Alla uppmanas att ”gilla” och ”dela”.

B4

Föreningens nya adress:
TILRF c/o Advantum Arkitekter AB, Seneby 24, 186 91 Vallentuna

C Medlemshantering
C1
Rapport

•
•

D Föreningens
engagemang
D1
Aktuella
ärenden

•
•

•

•
D2
Remissvar

•

•

Föreningen har idag ca 102 betalande medlemmar. Ytterligare12 har godkänts
men ännu ej betalt.
Edita kontrollerar, inför varje år, att den ansökande medlemmen fortfarande är
certifierad hos Boverket vilket vi anser vara tillräckligt.

Per kontaktar registraturen på Boverket och anmäler vårt intresse att vara
remissinstans.
Per erbjöd sig att ta kontakt med Johan Löfstrand (S) som är gruppledare för
socialdemokraterna i civilutskottet på Sveriges Riksdag. Vi önskar ett möte för
att diskutera Modernare Byggregler.
Pga Corona-pandemin är fysiska möten med bla boverket inställda men flera av
oss har varit med på webbmöten om utformning av Möjligheternas Byggregler.
Frågor hörande till mötena kommer besvaras av oss som deltagit.
Maria påminns att skicka sin redogörelse från Byggrådet. Kvarstår.
Remissvar gällande Modernare Byggregler har lämnats in till
Finansdepartementet den 15 maj 2020.
2022 planeras det för att den ska börja verkställas
AFS:en Arbetsplatsens utformning är ute på remiss och synpunkter ska lämnas
in senast den 30 december 2020 (förlängd svarstid). Här hittar man förslaget:
www.av.se/remisser

D3
Publiceringar

•

Monika har skrivit i samhällbyggnadsbloggen.

D4
Aktiviteter

•

Ett studiebesök bör planeras in. Förslag är en resa till Köpenhamn med besök i
Handicapens Hus och/eller ett studiebesök i Göteborg eller i Stockholm med
tema St Julianpriset 2019 = Stadsmuseet eller i Uppsala med besök i tillgängliga
lekparker.
Läggs på is till i höst pga av Corona-pandemin.
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E Övriga frågor
E1

F Mötets avslutades
F1
Kommande möten
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Förslag kom upp om att använda mötesplaneraren Doodle tex när möte med
webbansvarig ska bokas in. Vi funderar vidare på om den kan vara till hjälp.

Kommande möten
(via Teams)

2020-06-26, 13-14.30
2020-08-28, 13-14.30
2020-09-25, 13-14.30
2020-10-30, 13-14.30
2020-11-20, 13-14.30
2020-12-18, 13-14.30

Vid protokollet 2020-05-29

Justeras

Karin Gärdenäs

Elisabeth Lundgren

Jenny Afvander

