Föreningen för samhällsplanering, lokalavdelningen i västra Sverige

Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen

Följande personer har ingått i styrelsen för FFS i Västra Sverige under verksamhetsåret 2017 (februari
2017-feb 2018):
Bo Harlén, f.d Norconsult AB
Emma Josefson, Trafikkontoret Göteborg Stad
Cecilia Windh, ÅF Infrastruktur och samhällsbyggnad
Charlotte Darvik, Göteborgs stad
Anna Daveus, Sweco
Pernilla Rydeving, Trafikkontoret Göteborg Stad
Anita Rynvall Mårtensson, VGR
Henrik Zetterquist, Trafikverket
Erik Florberger, Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stad
Reham Abdulsalam, WSP

(-13)
(-15)
(-15)
(-16)
(-17)
(-17)
(-17)
(-17)
(-17)
(-17)

Aktiviteter

Under verksamhetsåret (feb 2017-feb 2018) har styrelsen för FFS i Västra Sverige träffats 9 gånger och
ordnat 5 aktiviteter, Snick Snack, i olika former, för medlemmar och andra intresserade. Föreningens
aktiviteter har besökts av uppskattningsvis mellan 30 och 60 personer vilket är ett varierande men totalt
sett relativt gott resultat som innebär viss ökning från tidigare år. FFS väst har även deltagit på ett
årsmöte i Stockholm för den nationella styrelsen samt deltagit med två delegater på
Jubileumskonferensen 20 oktober.
•

Årsmötet hölls den 7 februari på White, Göteborg. Samtidigt arrangerades årets första Snick Snack.
Årsmötet leddes av Olof Evers. Emma Josefson valdes till sekreterare för mötet och Bo Harlén och
Caisa Olander utsågs att justera protokollet. Vid mötet valdes Anna Daveus, Pernilla Rydeving, Anita
Rynvall Mårtensson, Henrik Zetterquist, Erik Florberger och Reham Abdulsalam 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).
Senare utsågs Cecilia Windh till ordförande.

• I samband med årsmötet hölls årets första Snick Snack, Att mäta, följa och bearbeta skillnader i
livsvillkor och sociala klyftor - Benchmarking mellan Stockholm och Göteborg. FFS Nationella
ordförande Ann Legeby berättade om arbetet med Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.
Ulrika Lundquist arkitekt på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad gav sina erfarenheter från Jämlikt
Göteborg.

•

Snick Snack nummer två anordnades den 6 april. Bo Aronsson, tidigare Älvstranden Utveckling,
berättade om den verktygslåda som tagits fram i ett samarbete med Nelson Mandela Bay i Sydafrika
för att gå från vision till verklighet i stadsutveckling.

•

Årets sommaravslutning arrangerades 20 juni tillsammans med föreningen GIS Väst i form av ett
Pubsnack. Syftet var att låta medlemmarna i respektive föreningen träffas och utbyta kunskaper kring
GIS, stadsplanering och nya digitala och virtuella verktyg. Sweco, ÅF och Göteborg stad
demonstrerade sina projekt kring 3D-modellerade stadsmiljöer och det bjöds på test av VR-glasögon.

•

Som inledning på hösten den 12 september fick vi ta del av tre spännande examensarbeten från
Chalmers. Åsa Karlsson berättade om examensarbetet “Safety First! Planning for traffic safe bicycle
paths to schools”. Jakub Dvorák presenterade sitt arbete “Urbanized Hjo, A study of rural town’s
resilient development enhancing urban qualities”. Emmelie Gustavsson talade om examensarbetet
“PLAY SPACES - Child friendly development through semi-structured green enviroment”.

•

Vid höstens, och verksamhetsårets sista Snick Snack den 14 november befann vi oss hos White
arkitekter. Temat var Markanvisning vs. Detaljplan - vad kommer först? Rickard Stark, från Okidoki
arkitekter berättade om erfarenheterna från Vallastaden med kvalitetshöjande markanvisningar
utifrån en tydlig planering. Joakim Kaminsky, från Kjellgren Kaminsky arkitekter beskrev de
passivradhus och plusenergihus som uppförts i Vallastaden. Emmali Jansson (MP) och Ann Catrine
Fogelgren (L) från presidiet i byggnadsnämnden gav politikernas bild av förslaget att markanvisa efter
färdig detaljplan i Göteborg.

Styrelsens målsättningar

Den övergripande målsättningen för verksamhetsåret var att hålla uppe kärnverksamheten med
återkommande Snick Snack och ambitionen var att anordna sex stycken per kalenderår.
Delmål var att arbeta med att bättre nå ut och marknadsföra dem till medlemmar och övriga.
Vi ville också arrangera någon form av aktivitet tillsammans med en annan part för att bredda
målgruppen.

E-postnätverk

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.
Under hösten gjordes en insats för att utöka maillistan och ett utskick gjordes till över 100 personer som
inte tidigare varit med på listan.
Mail-listan innehåller i dagsläget ca 450 adresser och fungerar som informationskanal, i första hand för
Snick Snacken.

Hemsida, Facebook och andra kontaktvägar

Moderföreningens hemsida fungerar som kalendarium där lokalföreningen har publicerat inbjudningar till
årsmöten och Snick Snack. Vi har också påannonserat Snick Snacken via Facebook och
styrelsemedlemmarnas privata kanaler via LinkedIn och Twitter. Inför Snick Snacken har varje
styrelsemedlem med ett Facebook-konto också delat inbjudan två gånger.
Den nationella styrelsen har en plan för utökad närvaro i sociala medier under 2018 som FFS Väst kommer
att bidra till.

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i FFS Väst uppgår till 213 personer. Det är en ökning från förra årets 161 st,
vilket är positivt.

Ekonomi

Alla lokalföreningar har under 2017 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 nyttjat knappt häften
under 2017, och äskat 10.000 :- till nästa år. Det ger oss större möjlighet att arrangera Snick Snack 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.

Styrelsens analys

Ambitionen var att anordna sex stycken Snick Snack 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, vid merparten av tillställningarna, varit som förväntat i förhållande till
tidigare år. Dock finns det alltid rum för fler besökare. Som lokalföreningens främsta kanal mot sina
medlemmar är det viktigt att fortsatt försöka utveckla Snick Snack:en för att på så sätt locka fler
medlemmar och skapa mervärde åt befintliga.
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. När vi gjorde ett extra utskick
fick vi god respons och många deltagare till Snick Snack i november.
Pubsnacket tillsammans med GIS Väst var ett bra evenemang för att få spridning mellan respektive
förenings medlemmar. Styrelsen uppfattar samarbetet med GIS Väst som lyckat och vi har haft ett gott
utbyte med deras styrelse. Vi kommer fortsatt ha ambitionen att göra sommarens Snick Snack till något
särskilt, antingen ett studiebesök eller samarbete.
Styrelsen har internt jobbat för en bättre struktur och ordning på dokument och ekonomi. Men nya
rutiner från nationellt håll hoppas vi fortsatt kunna ha fokus på ordning och reda.
Dessvärre har tre styrelsemedlemmar valt att hoppa av under verksamhetsåret. 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.
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