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Styrelse och Stadgar för Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner
Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner, allmänt kallad Blasieholmens Vänner,
bildades vid ett allmänt utomhusmöte vid det Kungl. Tullhuset på Blasieholmen i Stockholm
13 juni 2017. Föreningen grundades av Generalsekreterare Björn Tarras-Wahlberg, som
också blev dess förste ordförande.
Till vice ordf. valdes civilekonom Ole Settergren. Invigningstalare var Fil dr Agneta Lundström,
tidigare överintendent och chef för samlingarna i Kungl. Slottet.
Org.nr. 802511-1561. Bankförbindelse Handelsbanken 6124-491 524 161; Bankgiro 5227-8256;
Swish: 123 157 3831. Info: Bo Lagerqvist: 08-667 39 88. E-post: stoppanobelbygget@gmail.com
Valfria medlemsavgifter: Lägst 100 kr - eller mera. Guldmedlem 500 kr - eller mera.

Styrelse
Ordförande Björn Tarras-Wahlberg BTWswiss@gmail.com Fd. Generalsekreterare World
Taxpayers Associations, VD Skattebetalarna & utgivare Sunt Förnuft, Direktör moderbolaget
LM Ericsson, Chefslobbyist SAF, Riksdagssekreterare M, därefter Företagarna, FR.
Vice ordf. civilekonom Ole Settergren, ole.settergren@gmail.com
Ledamöter
Professor Birgitta Strandvik, Karolinska Institutet, birgitta.strandvik@gmail.com
F.d. prorektor & överläkare Göteborgs Universitet & Drottning Silvias Barnsjukhus,
f.d. ordf. Svenska Läkarsällskapet.
Kerstin Westerlund Bjurström kerstin-westerlund@telia.com Arkitekt. Ledamot i Stockholm
Skyline. Fd. Ordf Svenska Arkitekters Riksförbund, vice ordf. Konsthögskolan & Statens Konstråd, Fastighetschef Fastighetsverket, ledam. Skönhetsrådet, fd ordf Samfundet St Erik.
Peter Elmlund, peter.elmlund@gmail.com Programansvarig Urban City Research/Axson
Johnson Stiftelse.
Docent Gösta Alfvén, gosta.alfven@slmk.org Författare till boken ”Ohälsosam Arkitektur”
(Son till fysikpristagaren Hannes Alfvén).
Christopher O´Regan, christopher@oregan.se Författare och Stockholmsguide
Chefsjurist Bo Lagerqvist, bo.s.j.lagerqvist@outlook.com Föreningens sekreterare.
Styrelseledamot i Skärgårdens Trafikantförening och Stiftelsen Skärgårdsbåten.
Assistent till ordföranden. Anneli Noréus, anneli.noreus@gmail.com 070-590 77 12.
Arbetsutskott: Björn Tarras-Wahlberg, Ole Settergren, Peter Elmlund och Bo Lagerqvist.
Valberedning
Henrik Waldenström, Henrik.Waldenstrom@wwf.se Initiativtagare till Nationalstadsparken, ledamot av Förbundet för Ekoparken. Knuten till Värdsnaturfonden, WWF.
Ulf Johannisson, ulf.johannisson@telia.com Utgivare av Stadsbyggnadsnärverkets
Nyhetsbrev. Knuten till Hembygdsförbundet.
Lillo Sjöberg goran.lillo@telia.com F.d. Kommuner & Landsting.
Revisor: Bengt Telland Ordensskattmästare i Kungl. Slottet. bengt.telland@roycalcourt.se
Se filmen från bildandet: https://www.youtube.com/watch?v=76sr5wVAybQ

Stadgar för Stadsmiljöföreningen Blasieholmens Vänner
§1. Vänföreningens syfte är att bevaka och värna Blasieholmens byggnader, museipark,
anläggningar och användbarhet för sjöfart och museiverksamhet samt bidra till dess
utveckling som folklig mötesplats, som nav för skärgårdsturism och som vittnesbörd om
en månghundraårig maritim historia. Vid tidpunkten för föreningens bildande är
huvuduppgiften att nå föreningens här angivna syften att stoppa ett Nobel Center i det
förslag till utformning som föreligger på Blasieholmen.
§2. Personer som stödjer föreningens syfte är välkomna att bli medlemmar.
§3. Vänföreningen är partipolitiskt obunden.
§4. Vänföreningen är en icke vinstdrivande ideell förening.
§5. Vänföreningens ekonomi grundas på bidrag av valfri storlek från medlemmar och andra personer,
företag och föreningar etc. Genom att sända oss ett bidrag blir man automatiskt medlem och erhåller
Vänföreningens nyhetsbrev mm.
§6. Vänföreningen leds av en styrelse på max 10 personer med ett arbetsutskott som leds av
Vänföreningens ordförande, samt en vice ordförande vid förfall för ordföranden.
§7. En valberedning på tre personer utses vid årsmötet vars uppgift är att finna lämpliga kandidater för
styrelsen i Blasieholmens Vänner.
§8. Årsmöte avhållas varje år i juni månad där styrelsen samt ordförande och vice ordförande väljs,
som båda utses på rekommendation från valberedning. Vid årsmötet utses en revisor avseende
Vänföreningens ekonomi, som rapporterar till styrelsen och årsmötet.
§9. Kallelse till årsmöte och andra föreningsmöten sker genom e-post.
§10. Styrelsens medlemmar väljs för en period på 1 år och ordföranden samt vice ordföranden väljs för
en period på två år.
§11. Intresserade personer kan adjungeras till styrelsen för speciella arbetsuppgifter för kortare eller
längre tid.
§12. Föreningens verksamhetsår skall vara kalenderår, förutom det första året som skall vara förlängt
och löpa från och med 13 juni 2017 till och med 31 december 2018.
§13. Beslut om upplösning av föreningen tas av medlemmarna på årsmöte. Eventuellt ekonomiskt
överskott skall i sådant fall, genom beslut på årsstämman, överföras till en ideell förening med
liknande kulturhistoriskt ändamål som Blasieholmens Vänner.
Det konstituerande mötet 170613 avslutades med en traditionell politikerutfrågning:
A. Varför avstyrkte ni Nobelbygget? B. Hur drar man tillbaka beslutet om Nobelbygge?
Närvarande politiker: Björn Ljung L, Martin Westmont SD. Erik Slottner KD, Ewa Larsson MP, Ann-Marie
Engel V (från Kulturmiljöutskottet). M-S-C avstod medverkan.
Se utförlig rapport i DN nätet 14/7 2017 samt SvD 16/7 sid 12 + nätet.

