Samhällsbyggarna Syd
Mötesprotokoll från styrelsemöte
Tid:

2015-08-10 kl. 12:00

Plats:

Prolog, Skomakaregatan 7, Malmö

Närvarande:

Erik Sjöberg
Karin Ljung
Maja Modigh
Åsa Lindblad

Ej närvarande:

Erik Rånlund
Marcus Wiedeheim
Louise Palm
Näringslivsansvarig LTH

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
Maja Modigh är ny ordförande i Samhällsbyggande syd.
Diskussion om att göra en pärm fördes, där stadgar, ordning, mallar och annat kan finnas.
Detta för att strukturen på ska förbättras gällande möten mm. och för att övergången vid ny
ordförande ska bli mer tydlig.
Förgående mötet innan sommaren blev inställt pga. för liten närvaro. Datum för höstens
möten skickas ut av Maja Modigh.

3. Samhällsbyggarna centralt
Ingen information. Förslag fördes fram om att ladda ned protokoll från de nationella mötena
inför varje regionalt möte.

4. Genomförda aktiviteter i syd
Årsmöte - Väl genomfört och med intressanta ämnen. Bra med två olika föreläsare med
för att locka till bred publik.

5. Planering av aktiviteter under vintern/våren


Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, Jens-Peter Eisenschmidt. Marcus
W ansvarar och har tagit kontakt med Jens som är positiv. Jens önskar hålla föredraget
på sitt projektkontor i Åkarp där allt material och utställning finns. Föredraget föreslås
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ske i slutet av oktober (tidigare avsatt för september), för att hinna marknadsföra och
planera arrangemanget i tid. Diskussion fördes om arrangemanget ska hållas i lokal i
Malmö istället, för att besökarna ska kunna ta sig dit smidigt. Marcus undersöker
vidare om Jens-Peter kan tänka sig ha arrangemanet på annan ort. Marcus undersöker
också exakt datum och tid för arrangemanget och meddelar Ina, som publicerar i
medlemsblad och hemsida.
Diskussion fördes om det är aktuellt med ytterligare en talare som är knuten till
projektet, t.ex. politiker eller någon med mer teknisk kompetens, eller någon med
kunskap om historiken. Markus undersöker med Jens om han vet några ytterligare
talare.


Adventsfika december. Samtliga styrelsemedlemmar ombeds att fundera förslag på
teman inför nästa styrelsemöte. Finansiering kan delvis ske från Regions Syds budget.

6. Förslag på aktiviteter för framtiden


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 ?
Våren 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.

8. Kommande möten
11/9 12.00 - 13.30 PWC, Anna Lindhs plats 4 – Fokus på arrangemanget i oktber.
12/10 12.00 – 13.30, plats inte fastställd.
13/11 12.00-13.39, plats inte fastställd.
Vid protokollet
Maja Modigh

