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Fk Protokoll 29_ 20-09 
Styrelsemöte 20-09 i Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening, TILRF 
Fredag 2020-10-30 kl. 13.00-14.30, via Team 
 

 
 
Närvarande 

 

 
Närvarande 

 

x Elisabeth Lundgren Advantum Arkitekter 
AB 

elisabeth.lundgren@advantumarkitekter.se 
0704-95 57 60 

ELLU

x Monika Albertsson Sweco Architects AB monika.albertsson@sweco.se 
076-8199911 

MOAL

- Edita Hasanagic ÅWL Arkitekter AB edita.hasanagic@awlark.se 
076-785 82 68 

EDHA

x Karin Gärdenäs KARLA arkitekter AB karin@karla-ark.se 
070-5903464 

KAGÄ

x Branka Majkic   Norconsult branka.majkic@norconsult.com 
0730-38 68 94  

BRMA

x Jenny Afvander Hedström & Taube jenny.afvander@htprojekt.se 
070-651 13 60 

JEAF

x  Per Jameson JamesON AB per@jameson.se 
070-839 21 80

PEJA

x Maria Wemme MARWEM maria@marwem.se 
0706-11 37 12 

MAWE

- Anneli Sundqvist Liljewall arkitekter ansu@liljewall.se 
0761-01 50 48

ANSU 

 
A Mötets öppnande 

 

A1  Elisabeth, ordförande, öppnar mötet och hälsade alla välkomna 

A2 Monika och Elisabeth utsågs att justera protokollet.

A3 Dagordningen godkändes

A4 De föregående protokollen nr 27 saknar underskrifter och 28 ej helt klart. 
 

A5 Föregående protokoll 28 sparas till nästa gång medan protokoll 27 läggs till 
handlingarna efter komplettering med underskrift. 
 

 
B Administration

  

B1 
Bankkonto 
 

På banken finns idag ca 161 778 kr 
 

B2 
Övrig ekonomi 
 

Branka ska ges viss access till bankkontot. Edita får i uppdrag att ringa banken 
för att försöka ordna det. 
Björn har fortfarande behörighet vilket ska tas bort. 
Vi har lite väl mycket pengar på kontot och bör planera för verksamheter som 
kan sjösättas snart pandemin tar slut. 

 
B3 
Hemsida 
E-post 
Linkedin 
 

Hemsidan: 
”Ny som sakkunnig” kan göras som ett eget forum inom den kapacitet/program 
som vi har. Vi funderar vidare hur vi gör. 
Rapporter från Boverkets Byggråd är nu inlagda. Både rapport från Maria och 
Monika. 
Monika tog upp att man måste klicka på text för att bilder och illustrationer ska 
synas. Det vore bra om bilderna kan läggas in utan att man behöver klicka på 
en länk.  Hemsidan blir mer inbjudande om det finns fler bilder. 
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Går ovan att ordna. Jenny undersöker 
Liten varning: Divi-byggaren är den som bygger hela förstasidan så ta aldrig 
bort den när ni gör nytt där. 

Linkedin 
Monika tycker vi måste vara mer aktiva på Linkedin eftersom många fler hittar 
hit än till vår hemsida. 

 
 
C Medlemshantering 

 

C1 
Rapport 

Föreningen har idag ca 114 betalande medlemmar.   
 
 

 
D Föreningens 
engagemang 

 

D1  
Aktuella  
ärenden 
  

Per kontaktar registraturen på Boverket och anmäler vårt intresse att vara 
remissinstans. Kvarstår ? 
När vi skickar synpunkter till olika verk är det viktigt att det går via 
registraturen. 
Per har ev några domslut som berör BBR och innovationer. Han mejlar ut. 
Per har tagit kontakt med Leif Nysmeds(S) som är ledamot för 
socialdemokraterna i civilutskottet på Sveriges Riksdag. Teamsmöte är inbokat 
till 4 november 2020. Monika och Per tar fram en agenda tillsammans. 
Upplägget kan tex vara vår remiss och även vår artikel i Bygg&Teknik.  
Förslag är att Monika, Elisabeth och Maria är med förutom Per och att 
punkterna som tas upp delas mellan alla men att Elisabeth, som ordförande, 
tar den första.  Gruppen hörs senare och bestämmer slutgiltigt upplägg. 
Frågor som bör tas upp är tex vad betyder byggfel, processer i kommuner, vad 
är kvalitet i byggandet?, vad är kvalitet i Sverige- för alla eller enskild?, 
innovation-förenkling i Modernare Byggregler finns ju redan – varför uppfinna 
hjulet?, byggherrens egenkontroll- kan den någonsin bli bra? 

 
 

D2 
Remissvar  
 

Arbetsmiljöverkets ” Remiss om ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets regler” 
är ute och synpunkter ska lämnas in senast den 30 december 2020 (förlängd 
svarstid). Här hittar man förslaget: www.av.se/remisser 
 

D3 
Publiceringar 
 

 

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. 
Ett möte med Arbetsmiljöverket inför den kommande nya AFsen är på G. 
Kontakt har tagits med Arbetsmiljöverket och de är positiva till det. Jenny 
lägger ut en Doodle-lista som alla i styrelsen + arbetsmiljöverket kan kryssa i 
och aktuell tid är början på december. 
Mötet planeras som ett Teamsmöte där alla medlemmar kan vara med. Denna 
gång bör de anmäla sig i förväg och även uppmanas att skicka in frågor.  
Kallelse ska läggas ut på hemsidan av Jenny/Elisabeth och skickas ut som 
massmejl till alla medlemmar genom Edita.  Monika o Edita tar fram text till det 
tillsammans. 
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E Övriga frågor 

 

E1  
 

 
 
F Mötets avslutades 

 

F1 
Kommande möten 

Kommande möten 
(via Teams) 

2020-11-20, 13-14.30
2020-12-18, 13-14.30 
 

  

 
 
Vid protokollet 2020-10-30  Justeras  

                                                                                      
             
Karin Gärdenäs   Monika Albertsson 
 

                       
   Elisabeth Lundgren 
 

                          
       
Karin Gääääääärdrdrdrdrdrdeneeee äs 


