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VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ÅRSREDOVISNING 2017
samt VERKSAMHETSPLAN
Lerbyggeföreningen i Sverige
Org nr 802404-2049

Årsstämma 2018-.05-05

Michael Bergman, ordförande

Mats Borén, kassör
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1 VERKSAMHETEN UNDER 2017
Årsstämma
Årsstämma hölls hos Stefan Backa utanför Västerås lördagen den 8 april 2017. Övernattningsmöjligheter hade anordnats hos Hans Backa och på ett närliggande vandrarhem. Hans Backa visade sitt
halmbalshus. För de som önskade fanns det möjlighet attt delta i en workshop tillsammans med Ulf
Henningsson med framförallt lerputs.
Ledamöter i styrelsen
Vid årsstämman valdes Michael Bergman (Uppsala) till ordförande, Marjo Marthin (Järbo) till sekreterare och Mats Borén (Uppsala) till kassör. Till ordinarie ledamöter valdes Niklas Olsson (Näsviken)
och Monica Wallgren (Järbo). Eva-Rut Lindberg och Anders Högström (Järlkvissle/Liden) valdes till
suppleanter.
Styrelsens sammanträden
Styrelsen har under kalenderåret 2017 kallats till möten, mestadels per telefon var fjärde vecka med
uppehåll under sommarmånaderna.

Valberedning
Valberedningen har utgjorts av Ulf Henningsson (Mölndal) och Susanne Fogelberg
Revisor och revisorssuppleant
Vid årsstämman valdes Gunnel Berge till revisor och Alex Wahren (Örebro) till revisorssuppleant.
Kontaktpersoner
Föreningens kontaktpersoner utgjordes av Marjo Marthin (Järbo) Ulf Henningsson (Mölndal) Michael
Bergman (Uppsala) och Johannes Riesterer (Ingarö).
Medlemmar och medlemsavgifter
Den 31 december 2017 uppgick antalet medlemmar till 93. 9 nya medlemskap har tecknats under året
Totalt har föreningen 71 enskilda medlemmar och 21 familjemedlemskap samt 1 hedersmedlem. Medlemsavgiften har varit oförändrad 225 kr för enskilda medlemmar och 300 kr för familj.
Utställningsmaterial
Åtta skärmar och åtta likadana vepor har producerats med utställningsmaterial som kan distribueras
till dem som önskar visa något om lerjordsbyggeri. Utställningen fanns på plats inför Rekofestivalen på
Nääs och har visats under resten av året
Utskick till medlemmarna
Under 2017 har 3årsskriften 2017 skickats till medlemmarna.
.
Digitala nyhetsbrev
Ett antal digitala nyhetsbrev har skickat under året.
Aktiviteter
Lerbyggeföreningen har genomfört vår- och höstträff och deltagit som utställare vid REKO-festivalen i
Nääs samt i hemsidans kalendarium förmedlat de kurser som olika medlemmar har utannonserat.
Hemsidan
Under 2017 har föreningens hemsida haft 3 349 unika besök, vilket är en ökning från 2016 (3 099)
och 2015 (3 073).
Medlemsregister
Medlemsregistret har under 2017 skötts i databasen FileMaker Pro. Databasen ägs av Terra Husbyggnadsteknik AB,
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2. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Lerbyggeföreningen i Sverige är en politiskt och religiöst obunden ideell intresseorganisation och ett
nätverk för att främja bruk av lera och jord som bygg- och konstruktionsmaterial i kombination med
andra resurssnåla byggmaterial och system. Föreningens syfte är att informera, samla och sprida
kunskap och erfarenheter om lerjordsbyggeri samt informera om kurser, seminarier och pågående lerjordsbyggen med mera.
Ekonomisk redovisning – resultat och budget för 2017 samt budget för 2018

LERBYGGEFÖRENINGEN I SVERIGE

INTÄKTER
Medlemsavgifter 2017
Medlemsavgifter 2018

BUDGET UTFALL BUDGET
2017
2017
2018
25000

23855
23855

22500
22500

KOSTNADER
Resekostnader
6000
Annonsering
1000
Kontorsmaterial
2000
Årsskriften
10000
Datakommunikation
3500
Postbefodran
3000
Bankkostnader
800
Övriga kostnader
Övrig kostnad - Utställningen
5000
SUMMA 31300

11360
1485
6226
2253
3600
4515
29439

0
500
0
18000
1500
4000
800
1500
5000
31300

RESULTAT -6300

-5584

-8800

SUMMA 25000
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3. VERKSAMHETSPLAN
Föreningens syfte är att informera, samla och sprida kunskap och erfarenheter om lerjordsbyggeri
samt informera om kurser, seminarier och pågående lerjordsbyggen med mera.
Detta genomförs genom:
•
•
•
•

Producera digitala nyhetsbrev
Utgivande av årsskrift
Årsmöte med vårträff med aktiviteter för medlemmar och allmänhet
Höstträff med föredrag och planeringsmöte

Lerbyggeföreningens styrelse ska under 2018 arbeta löpande med:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemsida
Facebook
Styrelsemöten, mestadels som telefonkonferens / skype
Översyn av stadgar
Kursannonsering
Utskick till föreningens medlemmar
Fortlöpande uppdatering av databas för effektiv hantering av medlemsregister
Färdigställande samt marknadsföring av vandringsutställning om byggtekniker med lerjord vars
turné påbörjas vid Nääs Slöjd- och Byggnadsvård våren 2017
Fortsatt samarbete med lerbyggarföreningar och representanter i de övriga Nordiska / Baltiska
länderna
Extrastämma i samband med höstmötet

På längre sikt:
•
•
•

Lägga upp databas på gamla och nya projekt och objekt där lerjord förekommer som byggmaterial
Sammanställa informationsmaterial för handläggning av bygglovsärenden där lerjordsbaserade
byggmaterial önskas användas av byggherren.
Medverka till att arrangera kurser för professionalisering av lerjordsbyggeri

