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Verksamhetsberättelse för regionalförening Svensk Form Stockholm 2016 

Under hösten 2015 bildades en interimsstyrelse vars mål var att skapa förutsättningar för att blida en 

regionalförening för Stockholmsregionen inom föreningen Svensk Form. Interimsstyrelsen utsåg även 

en Formbärare för året 2015–2016 vilket blev Gustavsbergs konsthall. Interimsstyrelsens motivering 

var: Utställningar med spännande materialmöten och gestaltning i framkant. Skol- och 

programverksamhet som alltid är relevant och lockande. Fri entré – suveränt! En lysande mötesplats 

och arena för keramik och konsthantverk i Stockholmsregionen som borde uppmärksammas mer.” 

Regionalföreningskonferens 

Christine Sundberg Carendi, David Leidenborg och Daniel Svan från interimsstyrelsen deltog under 

Svensk Forms regionalföreningskonferens i oktober 2015. 

Medlemsmöte 

Interimsstyrelsen bjöd in till ett medlemsmöte den 24 november 2015 där diskussionerna gick varma 

om hur en regionalförening i Stockholm bäst skulle kunna bidra till formutvecklingen. Som inspiration 

var Ivar Björkman, verksamhetschef för Openlab Stockholm, inbjuden för att berätta om hur de 

arbetar med design. Mycket intressant tyckte många på plats, varför ett studiebesök omedelbart 

bokades.  

Bildandemöte 

Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 18:00 bildades regionalföreningen Svensk Form Stockholm vid 

konstituerande möte i Svensk Forms Bibliotek, Svensksundsvägen 13 Skeppsholmen. Efter att den 

formella delen av bildandemötet med val av styrelseledamöter, valberedning och revisorer avklarats, 

avslutades mötet med fika och diskussion om fokus och aktiviteter. 

Interimsstyrelsen föreslog inför bildandemötet den 26 januari att regionalföreningen till en början 

skulle vara frågedriven, med avstamp i det aktualiserade behovet av ett designcenter i Stockholm. 

Under arbetsnamnet Design Center – plattform för dialoger, planerades besök på ett flertal 

spännande verksamheter inom länet med inspirerande introduktioner till varje plats, och möjlighet 

att ta diskussionerna vidare utifrån de olika aspekterna av ett designcenter. Vad är det vi saknar och 

vill ha? Bildandemötet tyckte det var en god idé och biföll förslaget till inriktning. 

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2016: 

Christine Sundberg Carendi – ordförande 

David Leidenborg – sekreterare 

Daniel Svahn – kassör 
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Patriq Bokeroth – ledamot 

Hedvig Hedqvist – ledamot 

Mats Huss – ledamot 

Ulrika von Mentzer - ledamot 

Wilson Kalanzi – ledamot 

Felicia Palmqvist Nordling – ledamot 

Charlotte Ryberg – ledamot 

Styrelsens arbete under 2016: 

Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten under året där verksamheten planerats. Utöver 

styrelsemöten har även olika arbetsmöten genomförts i samband med regionalföreningens 

medlemsaktiviteter. På grund av flytt till Malmö deltog inte Mats Huss i styrelsearbetet från maj 

månad.  

På vårens regionalföreningskonferens som sker i anslutning till möbelmässan i februari 

representerades regionalföreningen av ordföranden Christine Sundberg Carendi. Föreningen Svensk 

Forms årsmöte hölls den 28 maj i Falun där regionalföreningen Svensk Form Dalarna var värd. På 

höstens regionalföreningskonferens den 14–15 oktober, representerades Svensk Form Stockholm av 

Christine Sundberg Carendi, Patriq Bokeroth och Hedvig Hedqvist. 

Medlemsaktiviteter under året: 

Studiebesök på Openlab 

Tisdagen den 23 februari besökte vi Openlab på Vallhallavägen i Stockholm. “Openlab is a creative 

centre that provides opportunities for finding solutions to challenges in society. In cooperation with 

our partners and other actors, we create proposals for innovative solutions for the Stockholm region. 

We do this across the lines between different disciplines and professions”. Vi fick en spännande 

visning av Openlabs chef Ivar Björkman och därefter diskuterade vi behovet av ett designcenter och 

vilka aktörer som kunde vara intressenter i ett sådant. 

 Studiebesök på Gustavsbergs konsthall 

Tisdagen den 19 april välkomnades vi av konsthallschef Maj Sandell på Gustavsbergs konsthall. Hon 

berättade om verksamheten och aktuella utställningen Fire works med Gitte Jungersen och Kristine 

Tillge Lund. Efter visningen fortsatte kvällen med förtäring och diskussion utifrån behovet av ett 

designcenter. 

 

http://openlabsthlm.se/
http://www.gustavsbergskonsthall.se/
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Studiebesök i Kista 

Onsdagen den 25 majbesökte vi Kista och Digital Arts Center (DAC), som är en framtidsfokuserad 

mötesplats för IT, teknik, design och konst. Konstnärlige ledaren Ingvar Sjöberg visade och berättade 

om verksamheten, som är en del av Stockholms universitet. Vi avslutade med att ta en titt på 

prisbelönta Kista bibliotek, mitt i Kista galleria och funderade över biblioteket som mötesplats. Och 

som vanligt lyfte vi behovet av ett designcenter i Stockholm; hur, för vem och var? 

Årets Formbärare – Handarbetets vänner 

Vi firade Formslaget och Svensk Forms födelsedag den 6 oktober, då Föreningen Svensk Form fyllde 

171 år, vilket firades simultant över hela landet. I Stockholm bjöd vi in till tårtkalas på Handarbetets 

Vänner på Djurgården, som utsåg årets Formbärare för Stockholmsregionen. Motiveringen löd:  

” Handarbetets vänner (HV), är en snart 150-årig institution och på sitt sätt en nationalklenod. HV har 
i högsta grad bidragit till den nuvarande bilden av slöjd och hantverk som spännande, aktuellt och 
ytterst relevant samhällsuttryck. I utbildningar och publik verksamhet har bevarande förenats med 
utveckling och experiment i framkant. Lyckosamt har nya grupper nåtts genom att bjuda in till 
deltagande i workshops och andra aktiviteter, bland annat på mässor, och helt utan krav på tidigare 
erfarenhet. HV verkar genomgå en metamorfos och Svensk Form Stockholm utser därför 
Handarbetets Vänner till Årets Formbärare i regionen.” 

Studiebesök hos Design Lab S i Skärholmen 

Tisdagen den 18 oktober besöktes den kollektiva designverkstaden Design Lab S i Skärholmen, 

uppmärksammad bland annat då Samir Alj Fält, konstnärlig ledare, utsågs av Svensk Form till Årets 

Formbärare 2014, och Design Lab S fick juryns hederspris i Design S 2016. På plats mötte vi Alicia 

Donat-Magnin, som är verksamhetsledare och grundaren Samir Alj Fält. Vi fick en föreläsning samt 

fika och en visning av studion. Med övertygelsen om att alla bör få chansen att utforma hur världen 

ska se ut och fungera vill Design Lab S verka för var och ens rättighet att uttrycka erfarenheter, 

upplevelser och perspektiv i form av estetiska avtryck i samtiden. Sedan 2013 engagerar Design Lab S 

professionella designers och barn mellan 9 och 13 år i kollektiva skapandeprocesser. 

Next Generation Scania – Lanseringsevent  

Tisdagen den 29 november fick vi med kort varsel en unik möjlighet att få uppleva lastbils- och 

busstillverkaren Scanias lanseringsevent NEXT GENERATION SCANIA i en specialbyggd lanseringshall 

på Scania i Södertälje.  Där vi fick se den nya lastbilen som lanserades i slutet av augusti i år, som är 

uppbyggd på en helt ny plattform, den första nya på 20 år. Lastbilen har redan vunnit utmärkelsen 

“Truck of the year 2017” och har ett tydligt fokus på hållbar design och kvalité. Under kvällen bjöds 

det bland annat på: en omtalad avtäckning med ljusshow & animeringar, guidad tur och, förtäring, 

Det fanns många inbjudna specialister från olika avdelningar inom design, och flera lastbilar och 

hytter att utforska på egen hand. 
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Medlemsmöte 

Vi avslutade med ett medlemsmöte den 1 december där Svensk Form Stockholm summerade sitt 

första verksamhetsår, som fokuserat på behovet av ett Designcenter i Stockholm. Vi passade också 

på att fira Kerstin Wickman genom att Hedvig Hedqvist gjorde en utblick i Europa med inspirerande 

exempel på existerande aktuella designmuseer och designcenter. 

Övrigt 

Svensk Form Stockholm lämnade den 11 februari ett kort remissvar till Kulturdepartementet gällande 

utredningen Gestaltad livsmiljö – ny politik för arkitektur, form och design, SOU 2015:88. 

 

Styrelsen genomförde den 26 april en halvdagsworkshop med metoden Business Model Canvas 

under ledning av Mats Huss. Syftet var att ringa in styrelsens idéer kring ett designcenter. Resultatet 

ingick som underlag i den Förstudie om förutsättningarna att etablera ett designcenter i Stockholm, 

som Svensk Form genomförde under våren 2016. 

 

Stockholm februari 2017 

Styrelsen för Svensk Form Stockholm 

 

Christine Sundberg Carendi  Patriq Bokeroth Hedvig Hedqvist 

 

 

Wilson Kalanzi   David Leidenborg Felicia Palmqvist Nordling 

 

 

Charlotte Ryberg  Daniel Svahn  Ulrika von Mentzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


