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Verksamhetsberättelse för regionalförening Svensk Form Stockholm 2018 

 

Årsmöte 

Årsmötet hölls torsdagen den 22 mars 2018 kl. 18-20 på Transit, LM Ericssons väg 14, Telefonplan. 

Årsmötet inleddes med en presentation av Transits verksamhet av koordinatorn Charlie Nelson Prag. 

Transit är en plats och samarbetspartner för frilansande filmare, musiker, scenkonstnärer, 

bildkonstnärer och formgivare. Transit riktar sig till dig som är i en utvecklingsfas oavsett om du 

jobbat konstnärligt i några eller många år. 

Därefter inleds årsmötesförhandlingarna som därefter avslutades med ett mycket trevligt samkväm 

med danska smörrebröd och vin därtill vilket var mycket uppskattat av våra medlemmar. 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2018: 

Wilson Kalanzi – ordförande 

Annelie Kurttila – sekreterare 

Daniel Svahn – kassör 

Patriq Bokeroth – ledamot 

Hedvig Hedqvist – ledamot 

Henrik Ohlson – ledamot 

Ulrika von Mentzer – ledamot 

Felicia Palmqvist Nordling – ledamot 

Mattias Broberg – ledamot 

Charlotte Ryberg – ledamot 

Marcus von Euler – ledamot 
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Protokollförda styrelsemöten under 2018 

1. 23 januari 

2. 6 mars 

3. 8 maj 

4. 18 juni 

5. 14 augusti 

6. 11 september 

7. 16 oktober 

8. 13 november 

 

Styrelsens arbete under 2018 (ett urval): 

Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten under året där verksamheten planerats. Utöver 

styrelsemöten har även olika arbetsmöten genomförts. 

På vårens regionalföreningskonferens den 7 februari som sker i anslutning till möbelmässan 

representerades regionalföreningen. Föreningen Svensk Forms årsmöte hölls den 26 maj i Konst på 

hög i Kumla och arrangerades av Svensk Form Örebro län där Wilson Kalanzi och Patriq Bokeroth 

deltog. På höstens regionalföreningskonferens den 13 oktober, representerades Svensk Form 

Stockholm av Wilson Kalanzi och Daniel Svahn. I samband med konferensen hölls en workshop med 

Åsa Myrdal Bratt, verksamhetsutvecklings konsult med syfte att utveckla Svensk Forms verksamhet. 

Aktiviteter under året: 

Formex den 17 – 20 januari  

Svensk Form Stockholm deltog på Formexmässan med en egen formgiven och producerad monter. 

Det gav oss möjlighet att visa oss och vår verksamhet och träffa våra medlemmar samt värva nya 

medlemmar.  

Guidad visning av utställningen INSIDE architecture av Åke Axelsson och Jonas Bohlin. 

Onsdagen den 14 februari 2018 kl. 16 på Konstakademien.  

”Det gemensamma temat är samspelet mellan rum, inredning och möbler. Inredningsarkitektens 

arbete kräver en holistisk begåvning. Ljus, material, färger, mönster, texturer, hur vi rör� 

oss i och intar rummen påverkar oss som vistas där, liksom våra möten med möblerna. 

De finns rum som andas harmoni, som är demokratiska, som stimulerar våra sinnen och som 

blir minnen för livet. Det finns tyvärr också rum som är motsatsen. Professionell inredningsarkitektur 

är idag ett försummat område. Denna utställning vill visa vikten av den. En rad 

föredrag och diskussioner kommer fördjupa sig i olika aspekter kring detta ämne.”  

 

Visningen var uppskattad och kostnadsfri för våra medlemmar. 
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Tisdagen den 24 april 2018 kl 16 kreativt möte på och guidad visning av hotell Down Town Camper. 

Guidad visning av nybyggda hotellet Down Town Camper, Brunkebergstorg. Efter visningen hade vi 

ett kreativt möte i inspirerande miljö om hur föreningen ska utvecklas och vilka frågor som är viktiga 

för styrelsen att arbeta vidare med. Många bra tankar och idéer kom fram och diskuterades. 

Workshop med Marcus von Euler tisdagen den 16 oktober kl 17.30 

Workshop med syfte att ta fram en strategi för föreningens fortsatta inriktning och arbete. Vilka 

frågor ska vi fokusera på och hur ska lyfta dem? Workshoppen har varit grundläggande för hur 

styrelsen ska arbeta vidare med ”Svensk Form” och hur vi ska och kan driva opinion.   

Årets Formbärare 2018 – Cyklopen 

Vi firade Formslaget och Svensk Forms födelsedag den 6 oktober, vilket firades simultant över hela 

landet. I Stockholm bjöd vi in till tårtkalas i Svensk Forms bibliotek, och utsåg årets Formbärare för 

Stockholmsregionen. Motiveringen löd:  

”Med några utmanade första år bakom sig, där nedbrända lokaler och kampen 

för återuppbyggnad har krävt stort fokus, har Cyklopen på kort tid etablerat ett oberoende, 

inkluderande och alternativt Kulturhus. Femårsjubilerande Cyklopen utforskar och främjar en 

egen subkultur, skapar kollektivt i periferin ett annorlunda fokus på konst, musik, mode och form 

i en spännande profilerad byggnad, ritad av Viktor Marx. Det lustfyllda radikala materialvalet och 

arkitekturens arketypiska enkelhet signalerar att alla är välkomna till denna i ordets positivaste 

bemärkelse kulturella smältdegel.”  

Årets Formbärare i Stockholm är kulturhuset Cyklopen. 

The Frontiers of design, en kortfilm signerad Doberman, tisdagen den 20 november kl. 18:00. 

Filmvisning tisdagen den 20 november kl 18 av filmen The Frontiers of design på design och 

kommunikationsbyrån Dobermans kontor, München bryggeriet.   

”The Frontiers of Design är en kortfilm signerad Doberman om de nya utmaningarna, möjligheterna 

och ansvaret som design för med sig idag och imorgon. Filmen baseras på intervjuer med personer 

från ett tjugotal inflytelserika organisationer så som New York Times, Pentagram, Snøhetta, Google 

och IKEA. Tillsammans formar de ett brett perspektiv och ger oss en inblick i design utifrån en rad 

olika branscher, discipliner och marknader.” 

Visiningen var intressant och följdes av en givande diskussion med Dobermans vd Lisa Lindström. 
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Stockholm mars 2019 

Styrelsen för Svensk Form Stockholm 

 

 

 

Wilson Kalanzi   Patriq Bokeroth Hedvig Hedqvist 

 

 

Marcus von Euler  Annelie Kurttila  Felicia Palmqvist Nordling 

 

 

Henrik Ohlson   Charlotte Ryberg Daniel Svahn 

  

 

Ulrika von Mentzer  Mattias Broberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


