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Protokoll från styrelsemöte 36_21-05 
Tillgänglighetssakkunnigas Riksförening, TILRF 
Fredag 2021-05-28 kl. 13.00-14.30 
 
Närvarande 

 

x Elisabeth Lundgren Advantum Arkitekter AB  elisabeth.lundgren@advantumarkitekter.s
e 
0704-95 57 60 

ELLU 

x Monika Albertsson Sweco Architects AB monika.albertsson@sweco.se 
076-81 99 911 

MOAL 

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

EDHA 

x Karin Gärdenäs KARLA arkitekter AB karin@karla-ark.se 
070-590 34 64 

KAGÄ 

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

JEAF 

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

PEJA 

x Jenny Askåsen Västfastigheter Jenny.askasen@gmail.com 
076-882 08 02  

JEAS 

x Isabel Huszar Sweco Architects AB isabelhuszar@gmail.com 
070-646 84 02 

ISHU 

- Jenny Nilsson Bjerking AB jenny.nilsson@bjerking.se 
070-632 91 00 

JENI 

 

A Mötets öppnande 

A1  Elisabeth, Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet 

A2 Edita Hasanagic och Karin Gärdenäs utsågs att justera protokollet 

A3 Godkännande av dagordningen 

A4 Föregående protokoll för styrelsemöte 35 läggs till handlingarna. Protokoll för 
styrelsemöte 33 är inte klart men kommer färdigställas av Karin Gärdenäs. Justering av 
protokoll från stämma och från konstituerande möte pågår. Stämmoprotokoll skickas 
enligt sändlista och därefter till Karin Gärdenäs.  

A5  

B  Administration 

B1 Bank 
Kontosaldo 247968 kr 
 

B2 Övrig ekonomi 
 

B3 Hemsidan 
Elisabeth tar frågan om möjlighet att bifoga filer i massmail till websupporten. Elisabeth 
har mailat websupporten angående behovet av att det framgår i vilket forum inlägg 
finns i. Det har lagts in två dokument under ny som sakkunnig som gets ut av 
arbetsmiljöverket och handlar om utformning av äldreboende och lokaler inom vård 
och omsorg. 
 

B4 LinkedIn 
 

C  Medlemshantering 

C1 140 personer har ansökt om medlemskap, ca 10 personer har ännu inte betalat 
medlemsavgift. 

C2  
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D  Föreningens engagemang 

D1 Aktuella ärenden 
 
Information har lagts på hemsidan om medverkan på Brandteknisk Ingenjörsvetenskap 
(BIV) möte den 20 maj angående nya Arbetsplatsens utformning. BIV har gett positiv 
återkoppling på mötet. 
 
Sammanfattning och slutsatser från medlemsmötet den 27 maj. 38 medlemmar deltog 
på medlemsmötet. Det konstaterades att det finns ett behov av medlemsmöten då de 
tar upp lite andra frågor än vad som görs i andra forum. Ca fyra digitala medlemsmöten 
per år bör planeras in. Nya i rollen TIL2 uttrycker behov av stöttning med både 
utformning av mallar och bedömningar. Förslag ges att bjuda in någon till kommande 
möte som håller en presentation angående något relevant ämne med möjlighet till 
efterföljande frågestund och diskussion. Monika tar på sig att fråga Mai Almén. 
 
Avgift för icke medlemmar för att vara med på aktiviteter anordnade av TILRF justeras 
från 100kr till 300kr. Medlemsmöten är endast för medlemmar. TILRF tar endast betalt 
när vi själva arrangerar aktiviteter. 
 
Lägesrapport från Per angående nedan punkter flyttas fram till nästkommande 
styrelsemöte. 

• Zoom-möte med Frida Jorup, ansvarig för tillgänglighet på Boverket om 
tillgängliga elcentraler. 

• Övriga angelägna frågor vi bör lyfta inför nya utformningen av BBR kap 3 
 

D2 Remissvar 
Remissvar ”Bygg och bo till lägre kostnad”, levererat 2021-04-23. 
 

D3 Publiceringar 
Monika har lagt en länk på hemsidan till Sveriges Arkitekter med reportage om Mai 
Almén. 

D4 Aktiviteter 
Studieresa till Danmark – Jenny Afvander tar fram ett förslag som presenteras för 
medlemmarna för återkoppling och för att kolla intresset. Vi siktar på genomförande i 
april 2022. 
 

D5  

E  Övriga frågor 

E1 Bokning av kommande styrelsemöten enl nedan. 

E2  

F Mötets avslutande 

F1 Mötet avslutas 

  

F Kommande möten 

 Dag Tid Plats 

Styrelsemöte 18 juni  13.00-14.30 Teams-möte. Länk i mail med dagordning. 

Styrelsemöte 20 aug 13.00-14.30 Teams-möte. Länk i mail med dagordning. 

Styrelsemöte 24 sep 13.00-14.30 Teams-möte. Länk i mail med dagordning. 

Styrelsemöte 22 okt 13.00-14.30 Teams-möte. Länk i mail med dagordning. 

Styrelsemöte 19 nov 13.00-14.30 Teams-möte. Länk i mail med dagordning. 
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Styrelsemöte 17 dec 13.00-14.30 Teams-möte. Länk i mail med dagordning. 

Styrelsemöte  28 jan 13.00-14.30 Teams-möte. Länk i mail med dagordning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 2021-06-09  Justeras  
 

 

   
 
 Jenny Askåsen   Edita Hasanagic    Karin Gärdenäs  
    
 
       
 
 


