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Dagordning
Årsmöte 2015
23/4 kl 16:00

Enligt föreningens stadgar, § 8, ska FFS årsmöte genomföras enligt följande dagordning:
1. Val av ordförande vid mötet
2. Val av sekreterare vid mötet
3. Val av två justerare av mötets protokoll
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Val av ordförande
8. Val av övriga styrelseledamöter
9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10. Val av valberedning
11. Fastställande av årsavgift till föreningen
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Föreningen för samhällsplanering,
Årsmöte punkt 4: Förslag till Verksamhetsberättelse 2014
Föreningen för samhällsplanering (FFS) – en introduktion
Enligt föreningens stadgar har Föreningen för samhällsplanering (FFS) till uppgift ”att sprida kunskap
och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt verka för en sakkunnig behandling av
såväl tätorternas som landsbygdens planeringsfrågor. I detta syfte skall föreningen utge tidskriften
PLAN samt i övrigt verka för att tillgodose medlemmarnas behov av att mötas, byta erfarenhet och få
del av aktuell kunskap.”
Nedan framgår en figur över FFS organisation.
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Summering av FFS verksamhet år 2014
Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhetsberättelse för år 2013, det 66:e året i föreningens
historia. Några sammanfattande punkter om verksamheten år 2014:
• Tidskriften PLAN: utkom med sex stycken nya nummer, varav två dubbelnummer, med totalt
över 328 sidors läsning.
• Elektroniska nyhetsbrevet FFS ePLAN utkom med tio nummer
• Under slutet av år 2014 har en ny webbredaktör engagerats och det efterlängtade arbetet med
att få upp en ny webbsida har påbörjats och har en tidplan att det kan slutföras under våren
2015
• Fortsatt utveckling av FFS sociala medier: i en genomsnitt en ny facebookföljare varje dag

•
•
•

•

•

Fortsatt hög nivå på den lokala verksamheten i form av seminarier, mötesplatser och snicksnack, totalt 22 stycken lokala seminarier. Under slutet av året har diskussioner inletts med
medlemmar i Östergötland om att återuppstarta den lokala avdelningen FFS Östergötland.
Under året har ett fullt ut finansierat EU projekt, Special, om energi och planering genomfört
ett större antal aktiviteter i form av bl.a. lokala utbildningar
Aktiviteter genomförts i syfte att förbättra FFS ekonomi:
o kampanjer kring öka antalet FFS Partner, som också resulterat i dubbelt så många
partners
o kampanj för medlemsrekrytering: FFS+1, som också resulterat i fler medlemmar
Organisationen av verksamheten har under 2014 genomgått en mycket stor förändring. På
egen begäran har kansliet vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution önskat bli
avlösta. Ett särskilt utskott till styrelsen har under året arbetat med frågan. En ny
kanslifunktion har upphandlats i form av företaget Konstella. Dessa uppfyllde alla de
kritierier som ställdes upp av styrelsen. Ett konkret flyttarbete med genomgång och
iordningställande av FFS omfattande arkiv har genomförts under hösten.
FFS råd har fortsatt sin verksamhet under året och genomfört två möten.

Summering av FFS ekonomi år 2014
Det ekonomiska bokslutet för verksamhetsåret 2014 visar på ett stort negativt resultat på -180 kkr. Mer
detaljerad information framgår i det bilagda ekonomiska bokslutet, med resultaträkning och
balansrapport.
Resultatet är tyvärr mycket nedslående. Flera insatser har dock redan påbörjats i syfte att stärka den
ekonomiska kontrollen i FFS:
- Flytten av FFS kansli till Konstella, och den förbättrade ekonomistödet och
ekonomiprogrammen, borgar för en förbättrad möjlighet att ha kontroll på ekonomin. I
upphandlingen av Konstella ingår fyra stycken ekonomiska delredovisningar per år till
styrelsen. Ekonomiprogrammen erbjuder dessutom webb-baserad information som gör det
enklare att
- Resultatet pekar också ut behovet av att kommande FFS styrelse inom sig utser en kassör. De
senaste tre åren har styrelsen inte gjort detta utan tagit stöd av kansliet. Denna brist har
påtalats för valberedningen som i sitt förslag till årsmötet kommer att föreslå personer som är
beredda att vara kassör.
FFS medlemmar
Medlemsantalet har ökat något. Under år 2014 har FFS haft 1070 medlemmar, att jämföra med år
2012 års medlemsantal på 1054 medlemmar. Medlemmarna fördelar sig på följande sätt:
• Myndighet 118
• Privatperson 477
• Pensionär 104
• Studerande 174
• Förlag inrikes 79
• Förlag utrikes 36
• Utland myndighet 2
• Utland privatperson 5
• Övriga – ingen avgift 18
• Familjemedlem 3
• Partner (fördelat på 1 partner plus + 4 partner)
Trots en allt bättre och mer sammanhållen verksamhet inom FFS så visar medlemsutvecklingen att det
inte räcker med att bedriva en bra verksamhet för att locka nya medlemmar. Det krävs också mer
utåtriktade aktiviteter för att rekrytera fler medlemmar. Under året har styrelsen därför fortsatt den
under år 2013 påbörjade medlemsrekryteringskampanj under namnet ”FFS+1”. Kampanjen har gått ut
på att varje medlem ska rekrytera en till medlem till FFS.
FFS styrelse
FFS styrelse har bestått av ordförande Bengt Andersson samt ledamöterna
• Gunnar Persson, Stadsbyggnadschef, Göteborgs kommun

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lars Westin, Föreståndare för Cerum, Umeå universitet
Jannica Schelin, Processledare, Norrköpings kommun
Moa Tunström, Forskare, KTH
Anna Stenlöf, Konsult
Hans Ekström, Riksdagsledamot för Södermanlands län
Maia Rostvik, Studerande, Stockholms universitet
Eva Wikström, Gatuchef, Piteå kommun
Kerstin Larsson, Konsult
Olof Karlsson, Planarkitekt, Botkyrka kommun
Martin Storm, Samhällsbyggnadschef, Torsås kommun

Styrelsen valde vid samma styrelsemöte att inte utse någon sekreterare utan istället låta denna roll
cirkulera. Styrelsen, valde i likhet med styrelsen 2012, att ge mandat till FFS kansli att inneha rollen
som kassör.
Styrelsen har under året haft tre protokollförda möten: 14/5 2014; 26/8 2014 samt 9/1 2015. Närvaron
från styrelseledamöternas sida har varit ojämn.
Styrelsen beslutade att fokusera på följande fem insatsområden, med ett utskott till styrelsen för
respektive uppgift:
1) Tillsätta en ny redaktion för FFS sociala medier med uppgift att skapa bla en ny webb
2) Ny kanslifunktion
3) Rekrytering av Nya medlemmar, fortsätta medlemsrekryteringskampanjen FFS+1 även år
2014, samt fler FFS partners
4) Se över möjligheten att återigen ge ut Pelle Holms resestipendium
5) Se om vi har möjlighet att arrangera en nationell konferens för nya politiker ca februari/mars
2015 (förslag från FFS råd)
Styrelsen har under året
- Genomfört uppgift 1-3
- Inte genomfört uppgift 4-5.
Framförallt har stor kraft lagts ned på att uppgift 2 Ny kanslifunktion. I detta har även ingått en flytt av
ett omfattande arkiv. Genomgång och sortering av arkivet har genomförts.
Styrelsen ser ett antal viktiga insatser för FFS framöver, de är att:
- Säkerställa ekonomin, med anledning av årets negativa resultat
- Bedriva ett ännu mer aktivt arbete med att rekrytera nya FFS partners och FFS medlemmar
- Förbereda firandet av att FFS år 2017 fyller 70 år
Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt varma och stora tack till alla som under 2014 med
engagemang och intresse har verkat för föreningens bästa!

FFS Råd
FFS bildade formellt i samband med årsmötet 2013 ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna
personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor
betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och
sammanträder minst en gång per år. Rådet består av:
-

Ilmar Reepalu, avgående KSO Malmö, 2 år

-

Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad, 2 år

-

Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer, 2 år

-

Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdir och borgarråd i STHLM, 3 år

-

Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. 3 år (sammankallande)

-

Bengt Andersson, FFS ordförande 2013

Rådet har genomfört två möten och kunskapen har vidareförmedlats på olika sätt tillbaka till
föreningens verksamhet.
FFS kansli
FFS kansli har, i likhet med flera år tidigare, utgjorts av
- Iris Claësson
- Ann-Charlotte Wistedt
Som bägge normalt är anställda vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska Institution.
FFS kansli har svarat för den ekonomiska bokföringen på delegation från FFS styrelse.
På egen begäran har kansliet vid Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution önskat bli
avlösta. Ett särskilt utskott till styrelsen har under året arbetat med frågan. En ny kanslifunktion har
upphandlats i form av företaget Konstella. Dessa uppfyllde alla de kritierier som ställdes upp av
styrelsen. Ett konkret flyttarbete med genomgång och iordningställande av FFS omfattande arkiv har
genomförts under hösten.
FFS Annonsrekrytering
FFS har under året tillskapat en ny särskild funktion som annonssamordnare/annonsrekryterare. Syftet
är att
- Bedriva ett mer aktivt arbete med att få in annonsörer och FFS partners, och på så sätt stärka
FFS ekonomi
- Avlasta PLAN:s redaktion, som tidigare varit ansvariga för att också rekrytera annonsörer, så
att de helt kan ägna sig åt det innehållsliga redaktionella arbetet
FFS Annonsrekryterare/annonssamordnare är Mats J Lundström. Genom att utse Mats, som tidigare
varit redaktör för PLAN, så finns ett stort nätverk och en stor tidigare erfarenhet av införsäljning av
annonser och partnerskap.
FFS Partners har under år 2014 varit:
• Sveriges Kommuner & Landsting
• Trafikverket
• Gullers
• Tyréns
• Stockholms stad
• White
Ett aktivt arbete har bedrivits, med stöd av FFS ordförande, för att rekrytera nya partners. Detta har
varit framgångsrikt och antalet partners har mer än fördubblats till år 2015. Det ger ett välbehövligt
ekonomiskt tillskott.

Tidskriften PLAN
Utgivning under år 2014 är enligt målsättningen: sex nummmer av vår tidskrift PLAN, det nya var att
det blev sex stycken enkelnummer, och på så sätt kunde delmålet om en mer aktuell och mer
debatterad Plan uppfyllas. Årets teman var:
• PLAN #1 2014 – Symboler & Ideal (44 sidor)
•

PLAN #2 2014 – Landsbygdsutveckling (56 sidor)

•

PLAN #3 2014 – Bostaden (52 sidor)

•

PLAN #4 2014 – Planeringens politik (76 sidor)

•

PLAN #5 2014 – The impact of culture (44 sidor)

•

PLAN #6 2014 – Energi (56 sidor)

En helt ny organisation för framtagande av PLAN var på plats from årskiftet 2013/2014. En
samlad redaktion som både tar fram PLAN och ePLAN:
-

Björn Ekelund, redaktör
Malin Marntell, biträdande redaktör
Anton Sjönblom, ePLAN:s redaktör och ansvarig för Nytt&Noterat i PLAN
Eric Palmér, AD/Layout

Till sin hjälp har redaktionen en ny redaktionskommitté. Uppgifter för kommittén: Bedöma artiklar,
Ge förslag till kommande teman, Ge förslag till författare, intervjupersoner, debattörer, Korta
bokrecensioner, Tips och sammanfattningar till Nytt & Noterat. I redaktionskommittén har ingått:
• Jeanette Berggren,
•

Charlotta Fredriksson,

•

Emelie Gullberg,

•

Mats Johan Lundström,

•

Krister Olsson,

•

Josefina Syssner och

•

Örjan Wikforss.

Elektroniskt nyhetsbrev FFS ePLAN
Anton Sjöblom har varit redaktör för FFS ePLAN. Efter uppstarten av ePLAN i slutet av 2012 har
nyhetsbrevet under 2013 och 2014, med undantag för sommarmånaderna juni och juli, månatligen
utkommit med ett nytt nummer till alla medlemmar med registrerade e-mailadresser. Nyhetsbrevet har
utformats i nära samarbete med PLAN-redaktionen och designen för nyhetsbrevet har varit kopplad
till föreningens grafiska profil för att föreningens olika mediala kanaler ska vara enhetliga.
Fokus för det mer konkreta arbetet med själva innehållet i ePLAN har varit att hitta en struktur och
skapa en kontinuitet i utskicken. Utskicken har gjorts för att bättra på och stärka medlemsnyttan på ett
tre-delat sätt: dels genom att sprida aktuell information om nyheter och evenemang kopplade till
samhällsplanering, dels genom att sprida information från och om föreningen och slutligen också
genom att publicera annonser och därigenom förbättra föreningens ekonomi.
FFS Sociala medier (webb, blogg, facebook)
Allt är naturligtvis inte ”guld och gröna skogar” när man följer upp verksamheten för en ideel
förening. Ambitionerna var att redan under år 2013 tillsätta en ny starkare samlad organisation för FFS
sociala medier (webb, blogg och facebook). Arbete bedrevs men lyckades inte slutföras, men genom
många oavlönade insatser har ändå verksamheten kunnat bibehållas på en rimlig nivå. Tack till Bengt
Andersson och Jacob Witzell för detta.
Inriktningen är densamma, en tydlig sammankoppling mellan innehållet på webb-blogg-facebook.
Samt en tydligare sammankoppling mellan FFS sociala medier och övrig FFS verksamhet: Det märks
nu på FFS sociala medier när ett nytt nummer av PLAN kommer eller en lokal mötesplats arrangeras.

Det blev dock färre blogginlägg under år 2014, 43 stycken att jämföra med 54 stycken år 2013. Men
det är glädjande att konstatera att allt fler följer föreningen via facebook, nu uppe i 1145 följare att
jämföra med 815 st vid årsskiftet 2013/14 och 531 stycken vid årsskiftet 2012/2013. Det innebär att
det i genomsnitt tillkomit en ny facebookföljare varje dag.
Det viktigaste för att få fart på denna verksamhet inom FFS är att få in nya krafter, och vi kan nu
glädjande – efter arbete under 2014 – konstatera att vi har en ny webbredaktör. Han heter Fredrik
Reinius, och har påbörjat ett arbete i syfte att kunna lansera en ny webb under våren 2015.
FFS Lokalavdelningar
FFS har för närvarande fem aktiva lokalvdelningar. De är:
• FFS Södra
• FFS Sydost
• FFS Väst
• FFS Stockholm Mälardalen
• FFS Umeå
Det var under år 2014 fortsatt hög nivå på den lokala verksamhet inom de fem lokalavdelningarna.
Totalt har 22 stycken lokala arrangemang genomförts under 2014, att jämföra med 25 st (år 2012) och
21 st (år 2013). Ambitionen under 2014 var att komma upp i fler lokala arrangemang än 2013, och det
har alltså kunna uppfyllas.
• Lokalavdelning Stockholm-Mälardalen: 5 st lokala arrangemang (bla Eftervalsdebatt i
oktober)
• Lokalavdelning Sydost: 2 st lokalt arrangemang (bla. 2/10 Arvet efter Jane Jacobs)
•

Lokalavdelning Syd: 3 st lokala arrangemang (bl.a 8/10 Höghastighetståg)

•

Lokalavdelning Umeå: 6 st lokala arrangemang (däribland FFS nationella årsmöte/
seminarium 27/3)

•

Lokalavdelning Väst: 6 st lokala arrangemang (bla. 27/8 Politisk debatt med alla partier om
Västpaketes betydelse)

Det är positivt att flera lokala arrangemang kunnat knytas till PLAN:s olika temanummer. Det har
2014 varit särskilt tydligt med nr 4 ”Planeringens poltik”, men också de olika lokala arrangemang med
koppling till projektet Special, se nedan och även nr 1.
FFS Projekt
FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska. Fortsatt försäljning under 2014
Under år 2013 gjordes slutarbetet med FFS nya bok på engelska om svensk samhällsplanering. Den
senaste utgåvan av FFS på samma tema från 2001 var slutsåld sedan länge, och en uppföljare var
efterlängtad.
Boken trycktes (1742 examplar) i maj 2013 och lanserades vid ett bokseminarium och release-fest i
Stockholm samma månad. Arbete med försäljning och marknadsföring pågår och kommer att pågå
under flera år framöver. Boken marknadsförs med annonser i tidskriften PLAN, nyhetsbrevet ePLAN
samt på www.planering.org. Den finns att köpa från FFS, och går även att köpa på webboklådor. Ett
stort antal företag och organisationer (statliga myndigheter, högskolor, kommuner) har köpt in ett
flertal böcker som används vid internationella kontakter. Boken används även vid
universitetsutbildningar. Sammantaget har idag ca 1500 exemplar sålts.
Boken slutrapporteratdes till Boverket i december 2013, och har under år 2014 godkänts av Boverket.
EU projekt Special

SPECIAL (Spatial Planning and Energy for Communities In All Landscapes) är samarbetsprojekt
mellan planeringsorganisationer i åtta EU-länder (SE, UK, IE, HU, IT, EL, DE, AT). Projektet
startades våren 2013 och pågår till och med våren 2016.
FFS är svensk projektpartner och samordnare av aktiviteterna i Sverige och fungerar som drivande
konsulter i det svenska SPECIAL-projektet. FFS projektteam består av Mats Johan Lundström är
(projektledare), Ulf Ranhagen och Carl-Johan Engström (båda seniorkonsulter). Tillsammans har de
lång erfarenhet av liknande utbildnings- och processtödsprojekt, framförallt Uthållig kommun Fysisk
planering och Den Goda Staden. FFS medverkan stöds genom medel från EU-programmet Intelligent
Energy Europe och Energimyndigheten.
I Sverige samarbetar FFS med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR), Stockholms läns landstings kontor för tillväxt, miljö och regionplanering
(TMR) och KTH Samhällsplanering och miljö. FFS är svensk projektpartner och samordnare av
aktiviteterna i Sverige och fungerar som drivande konsulter i det svenska SPECIAL-projektet. Vi
samarbetar även med lokala samarbetspartners (Sweco, Tyréns, Uppsala kommun, WSP och ÅF).
Utöver EU-stöd så får projektet ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. Det innebär att projektet är
nästintill fullfinansierat, vilket varit en förutsättning för FFS deltagande.
Det svenska SPECIAL-arbetet vilar på två ben: SPECIAL Basic och SPECIAL Advanced.
SPECIAL BASIC är en utbildningsserie under 2014 som ger samhällsplanerare, planarkitekter,
trafikplanerare, energistrateger, hållbarhetsstrateger och andra aktörer involverade i
samhällsbyggnadsprocessen en grundläggande insikt i utmaningarna och möjligheterna för
samhällsplaneringen att bidra till en hållbar energiomvandling i samhället. Utbildningen ges i Västra
Götaland och Stockholm-Mälardalen under 2014-2015.
SPECIAL ADVANCED är ett erbjudande till kommuner i Stockholm-Mälardalen respektive Västra
Götaland som är intresserade av att under 2015 utveckla sina planeringsprocesser och öka
medarbetarnas kompetens gällande integrerade process- och arbetsmetoder inom fysisk planering,
hållbar utveckling och energi. Vi fördjupar oss i hur vi kan organisera och genomföra
planeringsprocesser som bidrar till hållbar bebyggelseutveckling, med särskilt fokus på
energieffektivitet och klimatpåverkan. SPECIAL erbjuder FoU-baserat processtöd från KTH.
EU Projektet Special och tidskriften PLAN samarbetade under 2014 i form av utgivningen av PLAN
nr 6 med tema energi och planering.
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Föreningen för samhällsplanering,
Årsmöte punkt 7-10 Val av ny organisation, val av ny organisation
Ordförande att välja på ett år; 2015
Bengt Andersson

förslag
omval

Ledamöter valda vid årsmötet 2014 på två år; 2014-2015:
Anna Stenlöf
Hans Ekström
Maia Rostvik
Eva Wikström
Kerstin Larsson
Olof Karlsson
Martin Storm
Valberedningens förslag till ledamöter att välja för 2015-2016:
Anna Gemzell
nyval
Carl Wangel
nyval
Jannica Schelin
omval
Lars Sundblad
nyval
Therese Andersson
nyval
Ledamöter som avgår i och med 2015 års årsmöte:
Gunnar Persson
Lars Westin
Moa Tunström
Revisorer, ordinarie att välja på ett år; 2015:
Torbjörn Backvall
Bo Aronsson

omval
nyval

Revisorssuppleant att välja på ett år; 2015:
Hans Linderstad

omval

Revisorer vars mandat går ut i och med 2014:
Carl-Johan Engström, ordinarie
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Föreningen för samhällsplanering,
Årsmöte punkt Y

Årsmöte punkt 11 Fastställande av årsavgift till föreningen
Medlemsavgiften/Prenumerationsavgift för 2014 föreslås vara:
• Enskild medlem 395 kr,
• Familjemedlem 250 kr
• Studerande: 125 kr,
• Pensionär: 295 kr,
• Prenumeration myndighet/företag: 1200 kr.

FFS Partner 10000 kr eller 20000 kr, se mer info på FFS webb www.planering.org/partner
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