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Verksamhetsberättelse 2021
‐ för den ideella föreningen Stolpverk Norden
Antal betalande medlemmar vid årets slut: 65 st (av 187 st registrerade)
Medlemsavgift: 500 kr för ordinarie medlem och 250 kr för studenter med giltigt student‐ID
Styrelse:
‐ Ordförande: Johannes Kästel
‐ Sekreterare: Ulrik Hjort Lassen
‐ Kassör: Johan Jönsson
‐ Övriga ledamöter: Kent Vesterlund, Markus Skyttner, Johannes Kabell och Sofie Campanello (Sofie
lämnade styrelsen under hösten, och suppleant Magnus Frimer‐Larsen hoppade in som vanlig
ledamot).
‐ Suppleanter: Meiri Rohner, Magnus Frimer‐Larsen (vanlig ledamot från hösten 2021)
‐ Revisor: Jens Ingvad
‐ Revisorsuppleant: Anders Curman
‐ Valberedning: Paul Zsaludek, Olle Danielsson
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 8 st (varav 8 st Skype eller zoom möten)
Verksamhetsåret 2021 har varit föreningens femte.

Följande verksamhet har genomförts
Covid‐19
Som alla är medvetna om har världen varit drabbat av en pandemi under de två senaste åren, och det har
också detta år varit svårt att arrangera fysiska träffar, kurser och möten. Föreningens aktiviteter har därför
blivit därefter.
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Kurser/aktiviteter
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1 st stolpverkskurs på Nääs med Ulrik Hjort Lassen som instruktör (november)
2 stolpverkskurser i Skåne med Jakob Nilsson som instruktör (under sommaren)
1 st stolpverkskurs på Gotland med Jack Sobon m. fl. (arrangerat av Henrik Larsson)
3 st stolpverkskurser på Gränsfors bruk med Johannes Kästel (maj, juni) och med Andreas (oktober)
Det var planerat ytterligare några kurser på bland annat i Göteborg, men dessa blev inte av.
1 st kurs på Österlen i timmerlagningar och restaurering av korsvirke med Jens Ingvad som
instruktör.
Vi har tillsammans med Valdemar Mejstad varit med att utveckla en plug‐in till SketchUp, som ett
bra verktyg för att modellera upp och göra konstruktionsritningar till egna projekt. Valdemar har
sedan hållit ett antal digitala kurser under vår och sommar 2021.

Ny lärobok i Stolpverk
Ulrik Hjort Lassen, sekreterare i Föreningen, har under 2021 publicerat en ny lärobok i stolpverk som
bygger på hans erfarenheter från undervisning i Mariestad och i andra sammanhang.
Digitalt årsstämma
Vi höll en digital årsstämma i april 2021, där vi hade en föreläsning med Valdemar Mejstad och där några
medlemmar visade bilder på en open mic session.
Nätverkande
Vi har i föreningen och styrelsen varit delaktiga i olika undervisningssammanhang, bland annat genom
kurser för arkitektstuderande på Chalmers och KTH. Medlemmar har också hållit kurser på YH utbildningar,
högskole‐utbildningar och folkhögskolor som till exempel: Bygghantverksprogrammet på Kulturvård i
Mariestad, Småskalig virkesförädling i Svenljunga, Bäckedals folkhögskola, Vårdinge Folkhögskola med flera.
Stolpverksprojekt
Aktiva medlemmar i föreningen har utfört ett antal stolpverksprojekt i större och mindre skala, och samtal
om lösningar och konstruktion görs ofta i samspråk mellan flera av föreningens medlemmar.
Marknadsföring
Det drivs sedan 2017 en hemsida och en Facebook sida och sedan 2018 ett Instagramkonto och en
Youtubekanal. 2019 gjordes hemsidan om, och här i 2021 har vi äntligen lanserad en karta där de
medlemmar som godkänt det finns. Tanken är att denna karta ska vidareutvecklas som ett sätt för företag i
föreningen att göra lite reklam/visa var de finns och länka till egna hemsidor.
Under våren 2021 har flera av föreningens medlemmar varit veckans gästpostare på föreningens
Instagramkonto, där de under en vecka har publicerat bilder från tidigare, pågående och kommande
projekt.
Det har hållits några digitala föreläsningar och kurser för arkitekter under året.
Nätverk
Arbetet med att sprida Stolpverk Norden i de andra nordiska länderna fortsätts, men än så länge har vi i
styrelsen haft svårigheter att skapa något konkret och under pandemin har det varit ännu svårare.
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Vi har påbörjat dialogen med författarna till Arkitektens handbok om att ta med stolpverk som
konstruktionstyp i den nästa upplaga av boken.
Medlemmar
Fler och fler personer har hittat Stolpverk Norden och föreningen har fått fler medlemmar registrerade och
intresset för stolpverk sprider sig. Styrelsen har startat en rutin där det ska skickas ut fakturor till redan
registrerade medlemmar för att komma ihåg att betala medlemsavgift igen. Från och med i år 2022 har vi
påbörjat ett nytt faktureringssätt för medlemsavgifterna som medger att medlemmarna kan använda sig av
det i sin redovisning. I april 2022 har vi 53 medlemmar som antingen förnyat sitt tidigare medlemskap eller
som är nytillkomna.
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