Samhällsbyggarna Syd
Mötesprotokoll från styrelsemöte
Tid:

2015-02-10 kl. 11:30

Plats:

Skanska, Hyllie, Malmö

Närvarande:

Erik Sjöberg
Anna Åkesson
Erik Rånlund
Louise Palm
Marcus Wiedeheim
Maria Lindqvist (adjungerad)
Karin Ljung

Ej närvarande:

Christer Hansson
Vilhelm Nord
Ewa Swensson
Maja Hansson

1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna. Protokollen arkiveras på samhällsbyggarnas
hemsida, med hjälp av Ina på kansliet, i vanlig ordning.

2. Samhällsbyggarna Syd
Christer har inte varit på mötena under ganska lång tid, och det beror på en utökad tjänst som
regionchef vilket har inneburit mer jobb och resor, osäkert om hans framtid i regionstyrelsen.
Fram till maj kommer Erik R och Karin L fungera som t.f. ordförande. De är också kontakt
mot föreningsstyrelsen.
Förra årets verksamhetsberättelse ska sammaställas och det är även hög tid att skriva en
verksamhetsplan för 2015. Karin och Louise träffas på ett separat möte och tar fram ett
underlag på detta.
Vilhelm har fått igenom förslaget på V-sektionen att sektionernas industrikontaktman alltid
har som en av sina uppgifter att vara kontaktperson med Samhällsbyggarnas regionstyrelse.

3. Samhällsbyggarna centralt
Louise deltog på senaste mötet som hölls den 22/1. Årsmötet hålls den 25/5. Ina Wickström,
Dorotheas efterträdare är på plats. En handlingsplan för tidningens utveckling på plats. Tips
på talare och ämnen till årets Samhällsbyggnadsdagar mottas gärna.
Position 2015 äger rum snart. Louise ska dit.
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4. Genomförda aktiviteter i syd


Branschdagen på LTH genomfördes den 2 feb. Samhällsbyggarna hade en egen
monter som bemannades av Olof och Ina hela dagen, samt delar av regionstyrelsen
under valda delar av dagen.



Mingelkväll/PUB-kväll på LTH genomfördes den 29 jan. Fredrik Friblick och Olle
Ingman var talare och det pratades bl.a. om nätverkande under evenemang som tex.
Branschdagen. Det kom ca 60 studenter.

5. Planering av aktiviteter under vintern/våren


Årsmötet planerat till 5/5. Anna kollar upp lokal på Malmö Live. Louise hade förslag
på talare som hon ska bearbeta, som kan ha fokus på kv Gäddan som ligger intill
Malmö Live.



”Hållbart samhällsbyggande i utvecklingsprojekt”. 17/3 på förmiddagen.



Verksamhetsplan 2015. Se pkt. 2



”Ta tempen på fastighetsmarknaden”, Malmö, ca april. Det har genomförts ett
uppstartsmöte. Karin ansvarig.

6. Förslag på aktiviteter för framtiden


Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, Stefan Engdal. Förhoppningsvis
till hösten 2015. Marcus undersöker.



Fönster mot nya studenter – lite reklam för vår förening efter en föreläsning



Presentation om arbetet med Malmömetro – Malmö Stad?



Hallandsåsen – Historien kring den försenade tunneln, skandalerna och kostnaderna ?
Hösten 2015, tidigast.



Kusterosion och översvämningsrisker med fokus på Kristianstad, Naturum
(Stomme/arkitektur Structor/white) och vattenriket? Planfrågor som förs i skuggan av
dessa risker? Paneldebatt?



PBL – seminarium om spårbunden trafik Lund, Malmö, Helsingborg



Rivning av Barsebäck kärnkraftverk, omdaning av markområden, nya byggrätter,
Kävlinge kommun



Svårigheter/problem att bygga i den täta staden? Krav gentemot utseende och
funktion?



Stadskärnorna i Malmö och Lund – hur får vi dem att må bättre?



Inspirationsföreläsning av Ricardo Viana Vargas som föreläser om FN uppbyggnad av
projekt i konfliktdrabbade landsdelar.

7. Övrigt


Inga övriga frågor.
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8. Kommande möten
24/3 11.30 - 13.00 PWC, Anna Lindhs plats 4
22/4 11.30 – 13.00 Structor, Rundelsgatan 16. Fokus på årsmöte. Verksamhetsberättelse
framme.

Vid protokollet
Erik Sjöberg

