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Verksamhetsberättelse 2014-11-19 – 2015-12-31 

 

Kulturmiljöfrämjandet bildades den 19 november 2014 på Murmestarembetet i Stockholm av ett 
30-tal personer som hörsammat en inbjudan från en arbetsgrupp som förberett bildandet. 
Inbjudan riktade sig till kulturmiljöintresserade i arbetsgruppens nätverk. Vid bildandet antogs 
stadgar för föreningen och utsågs en styrelse som bestod av följande personer: 

Ann-Christin Nykvist, ordförande 

Tomas M Larsson, sekreterare 

Jan Rydh, kassör 

Thomas Adlercreutz 

Catherine von Arnold 

Hans Ekström 

Bengt K Å Johansson 

Per Kallstenius 

Jan Kruhsberg 

Inger Liliequist 

Agneta Åkerlund 

  

Vid samma tillfälle, 19 november 2014, valdes Pia Enochsson, sammankallande, Inger Koch och 
Göran Ulväng till valberedning samt Björn Norman och Göran Riegnell till revisorer. 

  

Samtidigt fastställdes medlemsavgiften till 200 kronor för år 2015. Vid årets slut, 31 december, 
hade föreningen 32 medlemmar. 

  

Bakgrunden till bildandet är bland annat en utredning med förslag om avyttring av en stor del av 
statligt ägda kulturmiljöer samt även hot genom svårigheten att förvalta och finansiera andra 
offentliga och privata kulturmiljöer. Initiativet har tagits av Görel Bohlin och Reinhold Gustafsson 
som under året 2013 samlade en grupp intresserade för att diskutera hur det svenska kulturarvet 
kan bevaras utan statligtägande men också finna former för att förvalta andra offentliga och 
privata kulturmiljöer. Diskussionerna resulterade i inbjudan till ovannämnda möte som 
resulterade i att Kulturmiljöfrämjandet bildades. 

  

Första verksamhetsåret har i huvudsak bestått i att arbete ett inventera samarbetspartner inom 
den kulturmiljövårdande sektorn. Således har möten hållits med Svenska 
byggnadsvårdsföreningen den 9 mars, med länsantikvarierna vid möte i Örebro den 20 maj, med 
riksantikvarie och överantikvarie den 11 juni, med Samverkansforum för statliga 
fastighetsförvaltare den 12 augusti och den 25 september samt med företrädare för 
kulturmiljöprojektet Wenngarn. Som ett resultat av mötet i Örebro har en enkät skickats ut till 
samtliga länsantikvarier som kommer att redovisas på årsmötet 2016. 

  

Föreningen har under året besvarat remisser från regeringskansliet enligt följande: till Miljö- och 
energidepartementet om En god bebyggd miljö, till Finansdepartementet om den territoriella 



församlingsindelningen samt till Kulturdepartementet om Farokonventionen. Föreningen har fått 
två remisser om föreslagen ändring i Kulturminneslagens fjärde respektive femte kapitel med 
svarstid till början av mars 2016. 

   

Föreningen har påbörjat en inventering av tänkbara finansiärer för att skapa en kulturmiljöfond. 
Informella kontakter har skett med Patriotiska Sällskapet och byggnads- och förvaltningsbolaget 
Matson. En ansökan om etableringsbidrag för ideell organisation inlämnades till 
Riksantikvarieämbetet i början av januari för att täcka administrativa kostnader, 
medlemsvärvning med mera. 

  

Föreningen vidtog i början av året nödvändiga administrativa åtgärder som registrering av 
föreningen hos Skatteverket, öppnandet av ett bankgirokonto, registrering av domän på internet 
och på börjandet av en hemsida. 

  

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden; den 29 januari, den 9 mars, den 4 maj, den 
11 juni, den 14 september, den 19 oktober, den 6 november och den 8 december. I brist på kansli- 
och lokalresurser har sammanträdena hållits på Svenska byggnadsvårdsföreningen, i 
Riksdagshuset och på Wenngarns slott i samband med besök där. 
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