
 

 
 
Föreningen för samhällsplanering, lokalavdelningen i västra Sverige 
 

Verksamhetsberättelse 2018 
 
Styrelsen 
Följande personer har ingått i styrelsen för FFS i Västra Sverige under verksamhetsåret 2018. 
 
 
Bo Harlén, f.d Norconsult AB     (-13) 
Cecilia Windh, ÅF Infrastruktur och samhällsbyggnad    (-15) 
Charlotte Darvik, f. d Göteborgs stad    (-16)  
Anna Daveus, Sweco     (-17) 
Pernilla Rydeving, Trafikkontoret Göteborg Stad    (-17) 
Bertil Hallman, Trafikverket     (-18) 
Henrik Zetterquist, Trafikverket     (-17) 
Martin Elofsson, COWI/ VGR      (-18) 
Axel Heyman, White     (-18) 
Evelina Johansson, Älvstranden Utveckling AB    (-18) 
 
Valberedningen 
 
Anna Stenlöf (sammankallande), Lisa Wistrand och Caisa Olander. 
 
Aktiviteter 
Under verksamhetsåret (aktiviteter mellan feb 2018-feb 2019) har styrelsen för FFS i Västra Sverige 
träffats i helgrupp 6 gånger, i arbetsgrupper 2 gånger och ordnat 5 aktiviteter, Snicksnack, i olika former, 
för medlemmar och andra intresserade. Föreningens aktiviteter har besökts av uppskattningsvis 60 
personer per aktivitet vilket är en stor ökning från tidigare år (snitt under 2015-2017 låg på runt 30-40 
personer).  
 
• Årsmötet hölls den 1 februari hos Kjellgren Kaminsky arkitekter, Göteborg. Samtidigt arrangerades 

årets första Snicksnack. Årsmötet leddes av Axel Darvik. Pernilla Rydeving valdes till sekreterare för 
mötet och Björn Fallström och Caisa Olander utsågs att justera protokollet. Vid mötet valdes Axel 
Heyman, Martin Elofsson, Evelina Johansson och Bertil Hallman som nya medlemmar i styrelsen. 
Styrelsen gavs därutöver frihet att själv fördela rollerna i styrelsen. På årsmötet togs också beslut om 
en valberedning bestående av tre personer; Caisa Olander, Lisa Wistrand och Anna Stenlöf 
(sammankallande). Cecilia Windh valdes om till ordförande. 

 
• I samband med årsmötet hölls årets första Snicksnack, Olika perspektiv på Bostad 2021. Magnus 

Uhrberg inledde med Fastighetskontorets arbete med att leda och samordna Bostad 2021 i Göteborg. 
Jonas Hulterström från Wästbygg gav byggherrens perspektiv på den nya processen. Följeforskarna 
Anders Svensson och Jan Bröchner från Chalmers berättade om sina observationer inför släppet av del 
två av deras forskningsrapport. 
 



 
• Snicksnack nummer två anordnades i Mölndal den 19 april. Temat var Levande centrum och 

handelsmiljöer. Johan Gerremo och  Kristina Ulstein från Mölndal stad berättade om processen för att 
skapa Mölndals nya innerstad. Magnus Kroon presenterade planerna för Lerum centrum och 
Solkatten i en form av BID. Marianne Sörling bidrog med lång erfarenhet av centrumutveckling, bland 
annat av Magasinsgatan och Vallgatan. Laura Stål från Liljewall gav en hisnande bild av framtidens 
handel och tekniska lösningar. Sist erbjöds en stadsvandring i centrala Mölndal.  

 
• Årets sommaravslutning arrangerades 19 juni under namnet En sommarkryssning på stadens glömda 

vatten. En paddanbåt full av planeringsintresserade tog sig in under de låga broarna, duckade för det 
rika grenverket och förundrades över de små båthusen från Säveåns utlopp vid Marieholm upp till 
Sävenäs. På vägen fick vi höra Gunnar Stomrud från White prata om planerna för nya Gamlestan och 
Peter Årnes från Göteborg stad redovisade för arbetspaket inom DenCity där man studerar hur 
urbana vattenvägsleveranser kan bidra till minskad belastning på vägnätet. 

 
• Som inledning på hösten den 2 oktober hade vi temat Hur tar vi höjd för klimatförändringarna?  

Martin Hultman, från Chalmers inledde med varför vi inte agerar mer i klimatfrågan trots att vi känt 
till problemen i mer än 30 år? Eva Liljegren och Kerstin Sondén från Trafikverket berättade om 
utmaningen att skydda landets infrastruktur mot klimatförändringar. Göran Davidsson, riskanalytiker 
på COWI berättade bland annat om riktlinjer för hantering av översvämningsrisker i 
samhällsplanering. Sist ut var Ulf Moback som gav oss en insyn i Göteborg stads strategiska 
arbete med klimatanpassning och hantering av extrema väder. 

 
• Vid verksamhetsårets sista Snicksnack gjorde vi om konceptet något och bjöd in till ett Pubsnack den 

22 november generöst anordnat hos Krook & Tjäder arkitekter. Alla delades in i lag och fick svara på 
frågor i angränsning till samhällsplanering, Göteborgskunskap och populärkultur. Det delades ut både 
förstapris och tröstpris.   

 
Styrelsens målsättningar  
Den övergripande målsättningen för verksamhetsåret var att hålla uppe kärnverksamheten med 
återkommande Snicksnack och ambitionen var att anordna fem stycken per kalenderår.  
 
Delmål var att arbeta med att bättre nå ut och marknadsföra dem till medlemmar och övriga. Då 
deltagarantalet vid Snicksnack gått upp drastiskt senaste året har det också satt press på mer hantering av 
ekonomin och praktiska förberedelser.  
 
Vi ville också arrangera nya typer av Snicksnack för att erbjuda våra medlemmar och besökare större 
variation. Rundturen i Mölndal, båtturen på Säveån och Pubsnacket var nya koncept vi testade.  
 
Nätverk 
Föreningen ser en utmaning med att medlemmar glömmer uppdatera sin mailadress när de byter jobb 
eller kontaktuppgifter. Därför faller många bort och listan behöver uppdateras. 
 
Efter att FFS fått ett nytt kansli, Mötesledarna, har vi bättre ordning på medlemslistor och följer GDPR 
gällande hanteringen av uppgifter.  
 
Hemsida, Facebook och andra kontaktvägar 
Moderföreningens hemsida (www.planering.org) fungerar som kalendarium där lokalföreningen har 
publicerat inbjudningar till årsmöten och Snicksnack. Vi har också påannonserat Snicksnack via Facebook 
och styrelsemedlemmarnas privata kanaler via LinkedIn och Twitter. 
 
Den nationella styrelsen har en plan för utökad närvaro i sociala medier och FFS Väst har bidragit genom 
att publicera bilder på föreningens Instagram vid varje Snicksnack. 
 
Medlemmar 
Antalet betalande medlemmar i FFS Väst uppgår till 201 personer vilket är ett tapp från 2017 då det var 
213 personer. Föreningen hoppas att det nya kansliet, med bättre ordning på medlemslistor och 



 
inbetalningar, kan verka för att alla medlemmar nås av beskedet att man måste förnya sitt medlemskap 
årligen.   
 
Ekonomi 
Alla lokalföreningar har under 2018 fått möjlighet att nyttja upp till 10.000 :- för aktiviteter. Utbetalning 
sker från riksstyrelsen och pengarna går inte att spara till nästa år. FFS Väst har under 2018 nyttjat hela 
beloppet, och äskat 10.000 :- till nästa år. Utöver årsbudgeten äskade föreningen ytterligare medel för att 
arrangera Snicksnack på Paddan, vilket beviljades.  
Budgeten ger oss större möjlighet att arrangera Snicksnack som innebär vissa omkostnader, köpa in 
talargåvor och skicka ledamöter på möten med riksstyrelsen. Vi kommer dock fortsatt agera utifrån att 
detta är en ideell förening där styrelse och medlemmar lägger sin egen tid utan arvode eller ekonomisk 
ersättning. 
 
Statistik 
Föreningen för samhällsplanering har en ambition om en jämn könsfördelning bland föreningens 
representanter och talare. Här följer årets statistik: 
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Styrelsens analys 
Ambitionen var att anordna fem stycken Snicksnack under året. Detta har vi uppfyllt och 
kärnverksamheten har kunnat upprätthållas på ett bra sätt. Det tycks som om evenemangen har varit 
uppskattade och besöksantalet har ökat på alla Snicksnack. Det har satt ökad press på styrelsen att hitta 
större lokaler, köpa in mer mat/ dryck och hantera mer pengar. En lösning på Swish eller dyl. har skickats 
upp till riksstyrelsen.  
 
Ambitionen om en jämn fördelning mellan kvinnor och män som talare har misslyckats. Det är en fråga vi 
kommer ha särskilt fokus på under 2019. 
 
Som lokalföreningens främsta kanal mot sina medlemmar är det viktigt att fortsatt försöka utveckla 
Snicksnack för att på så sätt locka fler medlemmar och skapa mervärde åt befintliga. Under året har 
styrelsen testat att skapa mer ”snackvänlig” atmosfär efter föreläsningarna och kunnat bjuda på alkoholfri 
öl, snacks och ledigare miljöer att mingla i. 
 
Det är en utmaning med att medlemmar glömmer uppdatera sin mailadress när de byter jobb eller 
kontaktuppgifter. Därför faller många bort och listan behöver uppdateras. Det gäller även inbetalningar 
till medlemskapet. Vi får dock regelbundet mail till styrelsens mailadress med önskan om att få läggas till i 
våra maillistor. 
 
Två av styrelsens medlemmar träffade studenter vid Göteborgs universitet och presenterade föreningen 
som ett led i att nå ut brett och locka nya föreningsmedlemmar. Sådana extrainsatser gör vi gärna i forum 
där vi kan få gehör.  
 
Tre av årets Snicksnack (Rundturen i Mölndal, båtturen på Säveån och Pubsnacket) var nya koncept vi 
testade. De har alla varit uppskattade både av medlemmar och styrelsen och med budgeten från 
Riksstyrelsen kan vi fortsatt arrangera liknande Snicksnack. Dock kan priserna för icke medlemmar behöva 
höjas under året. Vi har haft 60 kr för fika/ deltagande så länge styrelsen kan minnas. 
 
Under året har endast en styrelsemedlem valt att hoppa av under verksamhetsåret. Det är en förbättring 
mot fjolårets tre. Styrelsen har haft en diskussion med valberedningen om kraven för nya ledamöter som 
måste kunna lägga tid och engagemang i föreningsarbetet. Att vara många i styrelsen (drygt 10 personer) 
är kravet för en fungerande verksamhet som tål frånvaro och avhopp under året.  
 
 
Styrelsen 
2019-02-25 
 


