
Anteckningar från Svensk Forms Regionalkonferens 13 oktober 2018 
 
Mats Widbom hälsar alla regionalföreningar välkomna. Deltar på konferensen gör även 
Henrik Orrje, Svensk Forms t.f. styrelseordförande. Särskilt välkommen är också Dorte Bo 
Bojesen, ny vd för Form/Design Center.  
 
Henrik Orrje får ordet. Han berättar om eftermiddagens varumärkesworkshop, och knyter 
an till hur föreningen varit en del av samhällsutvecklingen och lyft viktiga samhällsfrågor 
genom åren. Hur kan Svensk Form fortsätta vara relevant och driva dessa frågor i ett nytt 
samhälle? Det sker mycket utveckling i regionerna och Svensk Form är – och har ännu större 
potential att vara – en samlande röst. 
 
Rekryteringsprocessen av ny styrelseordförande är igång. Den planerade extrastämman i 
december ställs in. Val av ny ordförande görs istället vid årsmötet 2019. Henrik Orrje sitter 
kvar som t.f. ordförande till dess. Kravspecifikationen kommer att påverkas av 
varumärkesarbetet. 
 
Vd besöker hela landet. Mats satte tidigt upp som mål att besöka alla regionalföreningar 
under sina första två år som vd. Han har under 2018 besökt ett antal och kommer innan 2019 
är slut att ha besökt alla 13 regionalföreningar. Det har varit otroligt givande att resa runt i 
landet. Mats finns tillgänglig när det behövs extra stöd eller påtryckning i regionala processer. 
 
Inspirerande exempel. Mats nämner att Svensk Form Syd med Form/Design Center är ett 
fint exempel på hur långt man skulle kunna komma och menar att liknande designcenter 
borde finnas på åtminstone 3 - 4 platser i Sverige. En målsättning som är högst rimlig är att 
alla 13 regionalföreningar ska ha regionalt verksamhetsstöd innan Mats lämnar posten som 
vd. Mats lyfter också Svensk Form Dalarnas imponerande arbete med Formveckan med hela 
60 programpunkter, där Mats deltog i invigningen. Svensk Form Örebro arrangerar just nu en 
Formmånad med en fin medlemsutställning på Örebro Slott. Emma Olofsson, 
kommunikationsansvarig Svensk Form, besökte invigningen.  
 
Årsmöten. Mats tackar också SF Örebro för det fina arrangemanget av årsmötet och ställer 
frågan om årsmötet kan löpa som en stafett i hela landet istället för att hålla det i Stockholm 
vartannat år. Förslaget tas emot positivt. Är det någon som är intresserad av att hålla årsmötet 
i maj 2019? När det gäller kostnader så kan Svensk Form budgetera för extrakostnader för 
mat, fika etc. Finansiering är svårt när arbetet är ideellt; bidrag/stöd är viktigt inför framtiden. 
Mats påpekar att det går att använda årsmötet som en hävstång för att etablera nya kontakter 
och stärka banden med regioner och kommuner. 
 
Finansiering. Mats rapporterade om det ekonomiska läget och hoppas på ökat anslag från 
Kulturdepartementet. Det är dock svårt att veta hur det blir p.g.a. den rådande politiska 
situationen när regeringsfrågan inte är löst. Ny ansökan av Utvecklingsbidrag till regional 
kulturverksamhet hos Kulturrådet är på gång och ska skickas in 20 februari-20 mars 2019. 
Viktigt är att alla regionalföreningar beräknar sin egeninsats i tid under ett år, som Svensk 
Form centralt sedan ska omvandla till pengar som ska med i ansökan. All tid som läggs ner 
ska räknas med, inklusive styrelsemöten, förberedelser, publika aktiviteter etc. Meddela Elna 
Lassbo, kontaktperson för Svensk Forms regionalföreningar. 
 
  



Jubileumsår 2020 – Svensk Form fyller 175 år. Intressant att diskutera vidare hur vi kan 
synka hela landet och paketera en berättelse som helhet för Svensk Form i Sverige. 
Hållbarhetsfrågan är viktig med design som pådrivande kraft för samhällsutvecklingen. 2020 
fyller Riksbyggen 80 år. Eventuellt samarbete när vi båda jubilerar. Vi har samarbetat 
tidigare, bl.a. 1930. 
 
Ung Svensk Form. Det finns en stor efterfrågan av att visa utställningen men resurserna 
räcker inte till. Alternativ diskuteras, att visa mindre varianter. 
 
Ung Svensk Form i Tokyo. Ung Svensk Form visas i Tokyo 19 - 28 oktober 2018, 
tillsammans med Swedish Design Moves Tokyo. I år firar Sverige och Japan att länderna haft 
diplomatiska relationer i 150 år. Inom ramen för firandet kommer Ung Svensk Form 2018 
vara huvudnumret på DESIGNART TOKYO, en designfestival där Sverige i år har valts ut 
som partnerland. I samband med utställningen arrangeras även samtal mellan svenska och 
japanska designer. 
 
Samarbete med Nationalmuseum. Museet öppnade samma dag som Svensk Forms 
regionalkonferens hölls, den 13 oktober. Svensk Form kommer att arrangera ett samtal om 
”Det glömda museet” tillsammans med Nationalmuseum, preliminärt datum och tid är 1 
december kl. 14.00. Inbjudan kommer att skickas ut. 
 
Samverkan med SVID och Design Sweden. Den 1 januari 2019 flyttar SVID, Stiftelsen 
Svensk Industridesign, in på övervåningen i ”Prästgården” där Svensk Forms kansli sitter. Det 
blir ett bra läge att samarbeta närmare och samverka för att gemensamt stärka designområdet. 
Mats sitter med i styrelsen för SVID och Design Sweden (f.d. Sveriges Designer). Christina 
Frisk, vd på SVID, sitter i styrelsen för Svensk Form.   
 
 
Regionalföreningarnas rapporter 
 
Svensk Form Väst. Det senaste året har föreningen deltagit i ett nytt samverkansprojekt –
Formpilot – med SAVG (Sveriges Arkitekter Västra Götaland) och ADA. De har en 
gemensam lokal på Föreningsgatan 2 i Göteborg och många gemensamma aktiviteter. SF 
Väst får 350 000 kr från region Västra Götaland. 100 000 kr delas ut i stipendier till unga 
designer. 
 
Svensk Form Stockholm. Med flera nya i styrelsen förs diskussioner om hur föreningen ska 
verka. Styrelsen kommer att vidare utforska hur de kan agera lokalt i hela regionen. Fokus 
ligger på att erbjuda studiebesök till platser som inte är tillgängliga för allmänheten. 
 
Svensk Form Örebro län. Föreningen har samarbeten med Örebro Slöjdförening och 
Sveriges Arkitekter. Regionen har fått större förståelse för designområdet och SF Örebro läns 
arbete. Man fortsätter med Formfrukost. I år höll föreningen i Svensk Forms årsmöte med 
program i samband med mötet. Nytt för i år är att Formveckan är utökad till en Formmånad. 
Syftet är framförallt att besökarna ska hinna gå på allt, om de vill. Tanken är även att sprida ut 
evenmanget i hela länet. Navet är Örebro slott med en medlemsutställning. Teman är Design, 
Bostaden, Måltider och Mode och det arrangeras föreläsningar på temana. Öbo, allmännyttan 
i Örebro, visar en utställning i en galleria. 
 



Svensk Form Gotland. Mer än halva styrelsen är ny och det finns en ny dynamik i gruppen. 
Utmaningen är att bli starkare och öka kännedomen om vad man får och kan göra. Det finns 
mycket kreativ kraft på Gotland. SF Gotland strävar efter att bli starkare som förening och 
agera som ”spindeln i nätet”. Just nu förs en diskussion med designer om en eventuell 
julmarknad med designtema. 
 
Svensk Form Västerbotten. Det finns en bred kompetens i styrelsen och olika 
intresseområden. Just nu är det tyvärr sparlåga i styrelsen p.g.a. föräldraledigheter och studier. 
Men planering för framtiden är i gång. Det förs en diskussion med Bildmuseet om 
utställningsmöjligheter. Ansökan till regionen om verksamhetsbidrag är på gång. Genom en 
ny person i styrelsen kommer föreningen att bredda sin verksamhet till att ha aktiviteter (bl.a. 
PechaKucha) även i Skellefteå. Tidigare har verksamheten huvudsakligen varit koncentrerad 
till Umeå. 
 
Svensk Form Syd – Form/Design Center. Form/Design Center har huvudsakligen tre 
verksamhetsområden: utställningar, branschprojekt och utvecklingsprojekt. Just nu visas bl.a. 
Katja Petterssons utställning Welcome back – ett fiktivt framtidsmuseum och 
Skaparkollektivet Forma, som också blev Årets Formbärare i Syd i år. Ett projekt heter What 
Matter_s och handlar om vad som händer när formgivare sammanförs med ledande 
materialforskare och låter dem experimentera tillsammans. Resultatet kommer att presenteras 
i en samlingsutställning inom ramen för projektet Southern Sweden Creatives på Dutch 
Design Week 2018. SPOK är ett matchningsprojekt mellan lokal design och produktion. Läs 
mer om alla utställningar, programpunkter och projekt på www.formdesigncenter.com 
 
Svensk Form Norrbotten. Föreningen får ett litet verksamhetsbidrag från regionen. Det 
finns ett tryck från regionen att sprida verksamheten över hela regionen, vilket är svårt då den 
är väldigt stor (större än Österrike till ytan). Under våren har föreningen arrangerat 
föreläsningar och PechaKucha. I höst är man medarrangör av Formstark Norrbotten – Hur 
design, konsthantverk och slöjd kan skapa mervärde i besöksnäringen, som hålls den 23 
oktober i Luleå. Det är en konferens och inspirationsdag, som är en del av 
Designprogrammet, där regeringen har gett Visit Sweden i uppdrag att positionera Sverige 
som design-, mode- och arkitekturresmål. En önskan i styrelsen är att anordna en Formvecka, 
som på andra håll i landet, men för det krävs finansiering. 
 
Svensk Form Värmland. Form och design är nu inskrivet i regionens kulturplan, som är en 
treårsplan. Föreningen deltar i samverkansprojekt inom kreativa näringar, arrangerar 
Formdagar för medlemmar, liksom föreläsningar och studiebesök. Styrelsen jobbar för att öka 
både antalet medlemmar och aktiviteter. 
 
Svensk Form Småland. Småland är stort med tre olika län. Föreningen har valt att inte söka 
regionalt stöd p.g.a. det. Man har arrangerat PechaKucha och studiebesök. 2020 anordnas en 
stor internationell konferens, GAS (Glass Art Society). 1000 - 2000 delegater från hela 
världen samlas då i Småland. En stor utmaning men också väldigt roligt, och en möjlighet att 
visa upp regionens glasproduktion. Konferensen är för alla. Kom gärna med tips på vilka i er 
region som håller på med glas. Skicka tips till Ole Victor ole.victor@lnu.se  
Se mer information i separat presentation. 
 
  



Svensk Form Dalarna. Föreningen har precis arrangerat Formveckan Dalarna, en stor 
satsning med över 60 programpunkter runt om i Dalarna. SF Dalarna var spindeln i nätet och 
paketerade och kommunicerade allt. Intresset från media har varit stort. Två av drivkrafterna 
bakom satsningen är styrelseledamöterna Omid Massali, delägare i Helikopter Brand Design, 
och Kattis Karlsson Nordqvist, länshemslöjdskonsulent, som båda har kunnat lägga en del av 
sin ordinatire arbetstid på projektet. Helikopter och Hemslöjden är också officiella 
samarbetspartners till Formveckan. En annan stor partner, utan vilken satsningen inte hade 
kunnat ske, är Landstinget Dalarna. Läs mer på www.formveckan.com 
SF Dalarna har lämnat in en ansökan om regionalt verksamhetsbidrag. 
 
Svensk Form Västernorrland. Föreningen har ett samarbete med DIV – Design i 
Västernorrland och driver tillsammans frågan om en design- och formkonsulent. Fyra gånger 
per år hålls PechaKucha i Härnösand och Sundsvall. 3 - 4 november arrangeras en konstrunda 
för medlemmarna. 
 
Svensk Form Öst. Ordförande Hanna Uhrberg fick tyvärr förhinder men hälsar att de är i ett 
nyuppstartsläge och håller på att sätta ihop en styrelse. 
 
Svensk Form Jämtland kunde ej delta på konferensen. 
 
Praktiskt från kansliet (Elna Lassbo, regionalföreningarnas kontaktperson) 

• Kommunikationskanaler mellan kansliet och regionalföreningarna består av interna 
nyhetsbrev samt Facebook-grupperna Regionalföreningarna Svensk Form – för att 
dela information, evenemang eller föra diskussioner – och Formdialog – för att ge tips 
eller synpunkter till Forms redaktion. Gå med och delta! Det finns potential att 
använda grupperna mer.  

• På www.svenskform.se/for-regionalforeningar/ finns	information och material för 
styrelsemedlemmar i Svensk Forms regionalföreningar (dokument att ladda ner och 
användbara länkar).  

• Elna Lassbo är närmaste kontakt för regionalföreningarna men även Erika Zinders, 
medlemskoordinator, och Anneli Wardell, ekonomiansvarig, m.fl. är förstås 
behjälpliga om det behövs.  

• På www.mynewsdesk.com/se/svenskform har Svensk Form och Form sitt pressrum 
med alla pressmeddelanden och pressbilder. Vill du få pressutskicken? Klicka på ”Följ 
Svensk Form”.  

• Speciellt medlemserbjudande EVENTPRIS 475 kr för de som tecknar medlemskap på 
plats. Finns som pdf, bra både att skriva ut som affisch och dubbelsidig talong för nya 
medlemmar att fylla i och digitalt i t.ex. ppt-presentationer under en aktivitet. Hör av 
dig till Elna om du vill ha InDesign-fil, för att ta fram regionalt anpassad trycksak. 

• Regionalföreningarna kan ge bort medlemskap till reducerat pris 375 kr. Kontakta 
anneli.wardell@svenskform.se med kontaktuppgifter till ny medlem samt 
fakturaadress. 

• Läs mer om allt detta i separat presentation ”Information från kansliet”. 
 
Om medlemskap och medlemsundersökningen (Erika Zinders, medlemskoordinator). 
Erika berättar om att Svensk Form nu ska lansera autokort, med betalning varannan månad. 
Läs mer på www.svenskform.se/medlemskap/ Se separat presentation av 
medlemsundersökningen. 
	


