
Årsberättelse Arkipelago 2019/2020 
 
Det gångna året har för Arkipelago varit första utmanande år efter en längre period av stadig 
tillväxt, men främst av anledningar utom arbetsgruppens kontroll. Men trots en rådande 
pandemi och negativt resultat har arbetsgruppen flera framgångar bakom sig 
 
Verksamhetsåret för den tillträdde näringslivsordförande började i Maj 2019, fem månader innan 
budgeten för 2019/2020 togs fram. Alla aktiviteter fram till Oktober 2019 skedde därför på den 
ekonomiska bekostnaden av 2018/2019 års budget. 
 
Det första uppdraget för Arkipelago var att tillsätta en ny arbetsgrupp, därför höll föreningen 
traditionsenligt en möbelbyggarworkshop i bambu under mottagningen 2019. Aktiviteten var 
lyckad vilket gick att mäta i antalet ettor som var intresserade att gå med i den blivande 
arbetsgruppen, tre gånger så många fler än föregående år. 
 
Eftersomn en stor del av arbetsgruppens medlemmar var nya på skolan, valde vi av den 
anledningen att aktivt att minska andelen event vi styr upp, och istället fokusera på de stora 
evenemangen; ett event med möbeltema på hösten, och naturligtvis mässan under vårterminen. 
De mindre eventen utöver våra två stora har historiskt sett inte bidragit något till Arkipelagos 
inkomster, vilket är ännu en anledning till varför de nedprioriteras. 
 
Möbeleventet resulterade i en workshop med konstruktion av stolar. I samband med 
workshopen anordnande vi en stor inspirationsföreläsning med formgivaren Matti Klenell följt av 
tre handledningstillfällen där deltagande stolsbyggare fick möjligheten att prata konstruktion och 
utformning med erfarna möbelbyggare. Workshopen avslutades med en vernissage tillsammans 
med A-baren strax innan jul. Vernissagen följdes med att de tio, av stundenterna, mest 
omtyckta stolarna ställdes ut på Stockholm Furniture & Lightfair. Detta var tänkt att bekostas 
främst av inkomsterna från 2020 års arbetsmarknadsmässa, men även överskottet från tidigare 
ekonomiskt verksamhetsår ifall kostnaderna skulle dra iväg. 
 
Efter julen lades den största delen av arbetsgruppens fokus på att arrangera mässan. Arbetet 
började med att ansvarsområden fördelades inom arbetsgruppen med målet att arrangera en 
mässa av likvärdiga kvalitéer jämfört med föregående års arbetsmarknadsmässa. Tyvärr fick 
den ställas in i Mars, i samråd med Arkitekturskolan, på grund av den snabba smittspridningen 
av COVID-19 som rådde i samhället vid denna tidpunkt. Detta ledde till att arbetsgruppens 
verksamhetsår fick ett abrupt slut och ekonomisk inkomst uteblev.  
 
Den uteblivna mässan var på pappret större än tidigare års mässa, med flera återkommande 
företag men även flera nya planerade utställare. För att minska den kraftiga ekonomiska 
förlusten uteslöts flera aktiviteter och kostnader, bl.a. avtackning av arbetsgruppen. 
 
 
 
 

 



 
Inkomst Mässplatser 0 
Bidrag till sektionen - 13 798 
 
Mässa   

- Katalog, kassar, koppar 17 200,56 
Totalt - 17 200,56 

Möbelworkshop  
- Material 33 321 
- Vernissage 5997 
- Stockholm Furniture & Light Fair 67 148,92 
- (Frakt, namnskyltar, utställningskostnader, lunch till utställare etc.) 
- Mat till lunchföreläsningar 4186 
- Arvode föreläsare och handledare 4250 

Totalt - 114 902.92 
 
Övriga event   

- Mottagningen 3390,63  
Totalt - 3390,63 

 
Organisation  

- Möten 2170,29 
- Bankkostnader & Materiel 3252 
- Kickoff 15 248 
- Kickout 0 

 
Totalt - 20 670,29 

 
Bidrag till sektionen 

Totalt - 170 298,40 
 

Tack 
 
Till sist vill jag tacka de personer som har varit aktiva i Arkipelago under året. Trots att ni till 
absolut störst del var personer nya inför arbetet i Arkipelago, men också nya på skolan, har vi 
lyckats anordna en möbelworkshop av högsta kvalité men var även påväg att anordna en 
mässa som var större än föregående år - trots en nedåtgående konjunktur inom branschen.  
Vi har fått god respons från besökare och deltagande i möbelworkshop, och jag ser fram emot 
att vara delaktig i gruppens fortsatta arbete. Jag hoppas att ni har lärt er och tagit med er lika 
mycket av arbetet under det gångna året som jag har gjort. Ett stort tack till er. 
 
Herman Laestander, Ordförande Arkipelago 2019/2020 
Stockholm, 2020-10-12 
 

 


