
 

Välkomna till  
Svensk Form Örebro Läns  
Digitala Årsmöte 2020 

Tisdag 16 mars 2021 kl 18.00 

Vi möts digitalt via Zoom utifrån rådande pandemirestriktioner. 

Program: 

Inledning av Jonas Linder, ordförande 2020 

Årsmöteshandlingar 

Formquiz med Simon Tullstedt, vice ordf 2020 

Avslutning  



Regionalförening för Svensk Form Örebro Län 
16 mars 2021 kl 18.00 via Zoom  

Dagordning    
  
1.   Mötets öppnande.  
  
2.  Val av ordförande.  

3.   Val av två justeringspersoner som jämte mötets ordförande justerar protokollet. 
  
4.   Anmälan av sekreterare för årsmötet.  

5.  Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.  

6.  Genomgång av ev. förändringar i regionalföreningens stadgar.  

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse jämte balans- och resultaträkningar för det gångna året. 

8.  Revisorsberättelse. 

9.  Fastställande av resultat och balansräkning.  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
   
11. Val av styrelse.  

12.   Val av revisor jämte suppleant. 

13.    Val av två ledamöter till valberedning. 

14. Övriga frågor (skall ha inkommit senast två veckor innan årsmötet). 

15. Mötets avslutande. 
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Regionalförening för Svensk Form Örebro Län 
16 mars 2021 kl 18.00 via Zoom 

STYRELSEN ÖREBRO LÄN 2020 
Ordförande – Jonas Linder  
Vice ordförande – Simon Tullstedt 

Sekreterare – Karin Foberg 

Kassör – Synnöve Borup   

Ledamot – Harriet Arnold 

Ledamot – Catherine Giacomini 

Ledamot – Saga Gevargez 

STYRELSEMÖTEN  

Styrelsen har under 2019 haft 8 möten, inkl. årsmötet. 

MEDLEMMAR 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2019/2020 136 st. 

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2020/2021 119 st. 

/  3 5



VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSK FORM ÖREBRO LÄN 2020 

11/2 Formfrukost med Levande Design. 
Vi tittade tillsammans denna morgon på de fantastiskt intressanta 13 avsnitten i Levande Design 
2015.  
 
Levande Design är ett filmprojekt som drivs av Svensk Form sedan hösten 2007. Syftet är att 
dokumentera de svenska framgångarna inom design sedan mitten av 1900-talet genom att fråga 
de som var med. I Levande Design 2015 medverkar 13 personer som alla också har haft en 
avgörande betydelse för svensk form och design.  

7/3 var det Final för Omformera. 
Under ”Hållbarhetsfestivalen 2020: Hållbar inredning & design” på ReTuna i Eskilstuna, så kom 
finalen på Omformera att äga rum.  
 
Omformera är ett hållbarhetsprojekt som i mars mynnade ut i en jurybedömd utställning på ReTuna 
i Eskilstuna, utifrån de fyra kriterierna Hållbarhet – Design – Säljbarhet – Skalningspotential.  
Ett jubileumsarrangemang av Svensk Form Örebro län i samarbete med ReTuna. Initiativet var vårt, 
och från vår sida var det Saga Gevargez, Karin Foberg och Simon Tullstedt som svarade för 
engagemanget i projektet. 
 
Juryns vinnare blev Rasmus Malbert med sin Pall/piedestal. Hedersomnämnande gick till Anny 
Jernberg med sina Glas. Folkets vinnare blev Hannes Öhman med sin Kockbänk. Mer kan läsas på 
www.omformera.se 

14/4 var det Årsmöte för Svensk Form Örebro län. 
I år kom det att ske digitalt och medlemmarna kunde deltaga via webben.  

3/9 Formfrukost med ”Rädda världen – stygn för stygn!”.  
Anna Nilsson & Sara Hillersberg kom och berättade om sin verksamhet och frukosten, som denna 
gång gjordes i form av ett direktsänt webbinarium (går att se i efterhand på Youtube via denna 
länk). 

”Sara och Anna heter vi, två kreativa kunskapsspridare som berättar om textiltillverkningens och 
textilkonsumtionens påverkan på människa och miljö. Vad är dina kläder gjorda av, vem gör dina 
kläder och vad innebär dina kläder? Den textila industrin skapar mer utsläpp än flyg och sjöfart 
tillsammans. Att en industri som genererar så stora utsläpp, skapar stor miljöförstöring, bidrar till 
mänskligt lidande och död får fortsätta med det beror på brist på kunskap av oss, människan som 
köper och bär kläder. 
 
Vi berättar, tydliggör och visar detta. Ibland i ord, ibland i bild och gärna i kombination med att 
själv få prova på. En trädd nål i handen ger varje människa en möjlighet att själv skapa, laga, 
lappa och ändra. Nya möjligheter ges och känslan av “jag kan” stärks, en viktig känsla som 
konsumtionssamhället vi lever i raderat bort. 
 
Målet är att detta måste ALLA få veta och att bidra till att Agenda 2030 och de 17 globala målen 
uppfylls. Vi ifrågasätter, väcker tankar, verkar för kreativitet, utmanar och ger fler en chans att 
förstå och kunna välja att göra hållbara val, för vår gemensamma framtid!" 
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https://www.youtube.com/channel/UC-l70mRZljqAeG9hb2HfBrA/live
https://www.youtube.com/channel/UC-l70mRZljqAeG9hb2HfBrA/live


6/10 var det Formslaget då vi firade föreningens 175e födelsedag och korade 
årets Formbärare. 
Det skedde på webben på vår Youtubekanal. Efter korandet kom vår nya Formbärare fotograf 
Marcus Cederberg att visa och berätta om sig och sitt värv. 
 
Fotograf Marcus Cederberg korades alltså till 2020 års Formbärare i Örebro län. Firandet skedde 
med styrelsen tillsammans med Marcus sambo och Ola Lindgren, ena halvan av förra årets 
Formbärare, Skogen. Vi uppvaktade paret med diplom, gul födelsedagstårta och present. 

Motivering: 
”Marcus Cederberg är stockholmaren som sedan många år bor och verkar i Örebro. Till yrket chef 
inom olika områden, i hjärtat en fotograf som gett den minimalistiska bilden en helt ny innebörd. 
Det första inlägget på Marcus Cederbergs instagramkonto gjordes den 25 augusti 2013, det andra 
lades upp den 1 februari 2014. En försiktig start som dock redan från början fick över 500 följare. 
Idag har Marcus drygt 115 000 följare och mellan 5 000 och 12 000 av dem gillar varje foto som 
publiceras. Marcus har även fått ett internationellt erkännande då han medverkat med tre av sina 
fotografier på världens största fotoevent, ”Photoville” i Brooklyn och haft en film på en billboard på 
en fasad i centrala Los Angeles. 
 
Marcus är fotografen med fokuset inställt på det unika, sparsmakade uttrycket. Han prisas för sin 
utsökta minimalistiska fotokonst med ett alldeles eget perspektiv. Motiven är grafiskt fulländade, 
med vackra pastellfärger, bilder som väcker nyfikenhet och som gör en glad. Fotografierna ger ett 
gediget designat uttryck som inspirerar. Till varje bild följer en liten berättelse som väcker tankar 
eller får en att dra på smilbanden.  
 
Sammantaget har detta gjort att Svensk form i Örebro län, år 2020, valt att utse fotografen Marcus 
Cederberg till årets formbärare. Grattis Marcus!” 

Övriga planerade Formfrukostar och andra aktiviteter fick ställas in pga Covid-19. 
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https://www.youtube.com/channel/UC-l70mRZljqAeG9hb2HfBrA/live
https://marcuscederberg.com/


Bokslut Räkenskapsåret 2020.01.01 - 2020.12.31 

Ingående balans  2020-01-01   Utgående balans  2020-12-31 

Kassa                              3263,00        3523,00 
     
Plusgiro                      134472,89    110800,49 

Intäkter 
Bidrag Svensk form       30000,00 
Formfrukost                      260,00 

Summa intäkter        30260,00 

Utgifter 
Möten, program & formfrukost              4621,40 
Gåvor (inköp)                    3879,00 
Avgift plusgiro & swish        1450,00 
Fakturor ”Omformera”      3722,00 
Återbetalning bidrag från Örebro kommun 40000,00 

Summa utgifter         53672,40 

Årets resultat             -23412,40     -23412,40 

Kassörens kommentar:  
Rensat från återbetalningen av ett ej utnyttjat bidrag från Örebro kommun blir resultatet:  
+16587,60 (30260,00-13672,40). 

2021-01-26 

Synnöve Borup 
Kassör  


