
Svensk Form Stockholm – verksamhetsberättelse 2022

Styrelse 2022:

Malin Henrikson – ordförande
Ulrika Wendt – vice ordförande
Charlotte von der Lancken - kassör
Patriq Bokeroth – ledamot
Mattias Broberg – ledamot
Henrik Ohlson – ledamot
Matilda Haglund - ledamot

Efter några tuffa pandemiår fick föreningen förnyad energi och möjligheter att anordna
diverse aktiviteter under 2022. På årsmötet fick vi två nya styrelseledamöter i Matilda
Haglund (sistaårsstudent på Malmstens LiU) och Charlotte von der Lancken
(industridesigner på CVDLAB).
Arbetet att marknadsföra föreningens aktiviteter via sociala medier har gått bra och vi har
relativt många följare. På Instagram är det 1168 st och på Facebook är det 459 st. Vi har
tipsat om såväl våra egna aktiviteter som andras och haft ett bra samarbete med
moderföreningen. Totalt 24 st inlägg, och ett antal stories har publicerats på instagram under
2022, varav flera även på facebook. Under året har föreningen fått till ett flertal aktiviteter
som listas nedan. Vi lämnade även in ansökningar för verksamhets- och utställningsstöd till
Region Stockholm och Stockholm stad.
På sociala medier publicerades intervjuer med gamla och nya styrelseledamöter. Styrelsen
la flera av sina möten på plats i anslutning till olika medlemsarrangemang.

Aktiviteter under året:
● Visning av utställningen Ung Svensk Form på Kulturhuset.
● Medlemsstämma/Årsmöte 29 mars.
● Stockholm Creative Edition, några utvalda studenter från Malmstens LiU

presenterade sina examensarbeten.
● Visning på Konstfacks kandidatutställning
● Årsmöte i Värnamo med Svensk Form Riks
● Pecha Kucha på Möbeldesignmuseum
● Årets Formbärare – Glasbolaget i Bro
● Julmarknad på Skeppsholmen

Visning av Ung Svensk Form
Den 10 mars erbjöds medlemmarna att komma på visning av årets Ung Svensk Form.
Representant på plats från Kulturhuset guidade medlemmarna på utställningen och några av
utställarna var också där och berättade om sina projekt.

Medlemsstämman/årsmöte
Mötet genomfördes den 29 mars hos 2021 års Formbärare, bokhandeln Konst-ig. Stämman
inleddes med samkväm varefter Daniel Svahn gick igenom årets resultat och
verksamhetsberättelse. Stämman valde Malin Henrikson till ny ordförande och Matilda
Haglund och Charlotte von der Lancken valdes till nya ledamöter.

Stockholm Creative Edition
Stockholm Creative Edition anordnade en utställning med examensarbeten från Malmstens
LiU och alumner från flera olika designskolor i tillfälliga lokaler på Sveavägen vid Sergels



Torg. På vernissagen den 17 maj anordnade föreningen en visning där några elever fick
presentera och berätta om sina verk. Vernissaget var mycket välbesökt.

Konstfacks kandidatutställning
I samband med kandidatutställningen på Konstfack erbjöd föreningen en visning den 25 maj.
Tyvärr kom ytterst få till detta evenemang vilket kan ha berott på att det sammanföll med
Kristi Himmelsfärdshelgen.

Årsmöte i Värnamo
På årsmötet i Värnamo deltog Malin från styrelsen. Ett gediget program med bl.a besök på
Vandalorum och Bruno Mathsson Center.

Pecha Kucha på Möbeldesignmuseum
Den 20 september anordnade föreningen en Pecha Kucha på temat “hur arbetar och
förhåller de sig till hållbarhet” på Möbeldesignmuseum i Frihamnen. De inbjudna talarna
kom från tre olika företag dvs Codesign, Verk, och Stilride samt tre examens-studenter från
Beckmans, Malmsten och Konstfack. Fokus var på hur de praktiskt arbetar med cirkularitet
och hållbarhet. Innan Pecha Kuchan kunde de besökande titta på utställningen EXWORKS
2022 som bestod av 45 st examensarbeten från Konstfack, Beckmans, Steneby, Malmstens
LiU & HDK. Evenemanget var både välbesökt och mycket uppskattat.

Årets Formbärare Stockholm 2022
Den 6 oktober firades Formslaget med smörgåstårta och bubbel i Svensk Forms bibliotek på
Skeppsholmen. Till Årets Formbärare i Stockholm utsågs Glasbolaget i Bro med
motiveringen:

“Glasbolaget har med hög konstnärlig och hantverksmässig skicklighet bidragit till att på ett
miljösmart sätt driva och bevara småskalig produktion av glasblåsta föremål.”

Julmarknad på Skeppsholmen
Under helgen den 3-4 december stod Svensk Form Stockholm som värd för en julmarknad i
Svensk Forms bibliotek på Skeppsholmen. Ett stort urval av kreatörer, utvalda bland våra
medlemmar i region Stockholm, fanns på plats med sina verk. Det var en stor spännvidd
med föremål inom Keramik, Glas, Trä, Silver, Vävd textil, Print på papper, Print på siden mm.
Marknaden var lyckad och utställarna var glada över att få en gratis plats där de kunde visa
upp och sälja sina föremål.

Utöver aktiviteterna ovan har föreningen ansökt om ekonomiskt bidrag
Verksamhetsstöd à 340 000 kr söktes hos Region Stockholm. Projektstöd söktes hos
Stockholm Stad à 40 000 kr. Besked ges i januari 2023


