Förslag till beslut om Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens
framtida namn och grafiska profil vid årsmötet 2016. /ASU
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet 2015 att arbeta vidare med moderniseringen av
föreningens namn och logga och återkomma med förslag till årsmötet 2016.
Frågan har under verksamhetsåret beretts av styrelsen med stöd av en arbetsgrupp. En rad
enkäter har skickats ut till olika grupperingar inom föreningen för att inhämta
medlemmarnas uppfattning i frågan.
På enkät 1 som skickades ut till samtliga medlemmar i november 2015 svarade 20 % (365
av 1 804). Denna enkät följdes av en riktad enkät 2 till de medlemmar som i enkät 1
uppgett att de ville vara delaktiga i arbetet med föreningens namn och logga.
Mellan enkäterna har styrelsen berett frågan och gett arbetsgruppen nya uppdrag för att
föra arbetet framåt.
Den senaste enkäten riktades enbart till aktiva medlemmar i föreningen –
styrelseledamöter, kommittéledamöter och föreningens funktionärer. Efter dessa tre
enkäter har styrelsen fattat beslut om att förelägga årsmötet förslag på ett namn och en ny
logga. Den som vill följa arbetet i detalj kan göra det genom att ta del av styrelsens
protokoll och bilagor från förra årsmötet och framtill juni i år. Dessa återfinns på
föreningens hemsida.

Styrelsen föreslår nu årskongressen att besluta att föreningens namn ändras till
Föreningen Sveriges Stadsbyggare och att nuvarande logga uppdateras med moderna
hus och det nya namnet.

Styrelsen har också fått ett preliminärt utlåtande från SPV om möjligheten att säkerställa
det föreslagna namnet och loggan och fått ett positivt besked om detta. Om årsmötet
beslutar i enlighet med styrelsens förslag ska en definitiv ansökan om ändring av namn
och logga ske till SPV.
Styrelsen har avsatt medel i budgeten för att genomföra förändringen från och med
1 januari 2017. I budgeten ingår medel för att marknadsföra namnbytet både internt och
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externt samt att utarbeta en grafisk profil för föreningen. Kostnader som byte av logga på
brevpapper och roll-ups ingår även i den budgeterade summan.
Styrelsen föreslår årsmötet besluta att:
Föreningens namn från och med 1 januari 2017 är Föreningen Sveriges Stadsbyggare
med den logga som redovisas ovan.
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Styrelsens arbetsgrupp har bestått av följande personer:
Göran Werner ledamot i styrelsen
Agneta Sundberg, ansvarig utgivare för Stadsbyggnad, sammankallande i arbetsgruppen
Anna Lindh-Wikblad, ordföranden i kommittén för hållbar samhällsbyggnad
Per Olsson, kassör

