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FSBS Verksamhetsberättelse
För verksamhetsåret september 2021 – september 2022
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av sju ledamöter och två
ersättare.
Revisionen består av två revisorer och en ersättare.
Valberedningen består av tre personer, varav en är sammankallande.
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Årsmöte
Föreningens årsmöte avhölls digitalt via Teams den 17 september 2021.

Föreningen
Föreningen hade vid årsskiftet 886 medlemmar och har just nu 995 medlemmar vilket
är en ökning från förra året med 265 personer. Trenden gällande medlemsantalet är att
vi fortfarande tappar och får nya medlemmar beroende på var och hur våra
utbildningsdagar ska hållas. En av orsakerna till att medlemsantalet varierar mycket
över tid kan vara att man ofta byter kommun, det vill säga att man sluter i en och börjar i
en annan och glömmer meddela bytet till föreningen. På något vis måste vi försöka
förbättra det tappet. Trots det har antalet medlemmar legat stadigt i föreningen mellan
ca 900-1050 personer under ett verksamhetsår. Det är ganska tydligt också att om våra
utbildningsdagar ställs in, som det blev 2020 med Västerås eller att det blir digitalt som
vi hade i Karlstad 2021 har vi alltså ett ganska stadigt antal med tapp eller tillkomst
beroende på var eller hur vi håller våra utbildningsdagar i landet. Föreningen har
fortfarande ett stort antal medlemmar och vi hoppas att det kan bli fler under
nästkommande verksamhetsår. En fortfarande tråkig tendens är att kommunernas
policys att inte betala medlemsavgifter till föreningar fortsätter sprida sig gör att vi
tappar medlemmar. Fastän man måste betala själv så ser vi gärna att man fortsätter i
föreningen då medlemsavgiften är väldigt låg.

Utbildningsdagarna
Planeringen inför och genomförandet av föreningens traditionella utbildningsdagar har
som vanligt varit styrelsens stora arbetsuppgift under verksamhetsåret.
Årets utbildningsdagar hölls digitalt i Karlstad den 15 och 16 september 2021, var också
nära att ställas in som föregående år på grund av Covid-19. Men då Karlstad CCC redan
hade förberett med en studio för att fortsätta kunna hålla konferenser beslöts att vi
skulle köra våra dagar digitalt från Karlstad.

Arbetsmöten
Styrelsen har hållit sex arbetsmöten, ett årsmöte samt ett konstituerande möte under
verksamhetsåret. Några av arbetsmötena, årsmötet samt ett sedvanligt konstituerande
möte hölls via Teams.

Medlemsblad
Under verksamhetsåret har två medlemsblad utkommit.
I medlemsblad nr 2/2021 finns det med information om vad som hände under de
digitala utbildningsdagarna i Karlstad. Trots Covid kunde vi genomföra våra dagar även
om de blev digitala. Styrelsen tillsammans med de flesta föreläsarna fanns på plats i
Karlstad CCC där man byggt upp en studio för ändamålet. Då det skulle bli digitalt trodde
vi att deltagarantalet skulle bli lägre än om dagarna skulle varit IRL, men så blev det
absolut inte. Av 600 registrerade deltagare var 450 uppkopplade vilket var mera än vad
vi någonsin kunnat gissa. Under dagarna fick vi bland annat veta om Sola i Karlstad men
vi fick även information om att Karlstad var årets arkitektkommun 2020 och mycket
mycket mera.
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Remisser och deltagande i olika projekt/nätverk mm
Förutom att anordna de årliga tre utbildningsdagarna, ge ut medlemsblad och ha en
hemsida så försöker styrelsen vara med på flera vis för att vara en viktig aktör som
bevakar och försöker påverka i sådant som berör medlemmarnas arbeten.
Att besvara remisser om lagändringar med mera är då självklart en viktig del. Antalet
remisser, främst från Regeringskansliet och Boverket varierar kraftigt under
verksamhetsåren.
Detta verksamhetsår har det kommit 3 remisser:
Remiss av Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, Förslag till en
förtydligad reglering (2021:19)
- Brådskande remiss av promemorian Insatser på plan- och byggområdet med
anledning av invasionen av Ukraina
- Remiss av promemorian Aktivitetskravet i plan- och bygglagen (Ds 2021:36).
Föreningen får dessa remisser i syfte att de ska besvaras av alla medlemmar, inte bara
styrelsemedlemmarna. Av den anledningen läggs remisserna ut på vår hemsida. Tyvärr
har även medlemmarna under detta verksamhetsår inte varit aktiva i besvarandet av
remisserna. Av den anledningen har ingen av remissen besvarats med FSBS som
avsändare.
-

Hemsidan
När det gäller den nya hemsidan så fortgår arbetet med den.
Även i år har kallelsen till årsmötet skett via hemsidan.

Ekonomi
Föreningens ekonomi vilar på stabil grund även om ekonomin under senaste åren har
vandrat lite upp och ner. Trots att vi inte trodde att deltagarantalet skulle bli allt för
stort då årets utbildningsdagar blev digitala blev det fler anmälda till våra dagar som
gjorde att föreningen gjorde ett plusresultat. Trots ett överskott så har vi till årets
utbildningsdagar ändå försökt hålla nere kostnaderna för exempelvis föreläsare.

Slutord
Det är styrelsens förhoppning att föreningens utbildningsdagar, våra medlemsblad,
hemsidan, och våra insatser i utredningar, remisser, med mera skall underlätta det
dagliga arbetet för föreningens medlemmar.
Vi i styrelsen tackar FSBS’s medlemmar för det förtroende och den uppskattning som
visats oss under det gångna verksamhetsåret och hoppas, att Ni får ett gott utbyte av
utbildningsdagarna på nästa utbildningsort.
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