Samhällsbyggarna Syd
Mötesprotokoll från styrelsemöte
Tid:
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Structor, Rundelsgatan 16, Malmö

Närvarande:

Louise Palm
Marielle Blixt
Erik Sjöberg
Frida Olofsson (Student LTH)
Alexander Olofsson (Student MaH)
Niklas Uhlin (Student LTH)

(LP)
(MB)
(ES)
(FO)
(AO)
(NU)
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Marcus Wiedeheim
Maja Modigh
Erik Rånlund
Åsa Lindblad (föräldraledig)
Karin Ljung

(MW)
(MM)
(ER)
(ÅL)
(KL)

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
24 feb – Lunchföreläsning på Malmö Stad. MM och LP ansvarar. Talare är klara, datum har
gått ut i nyhetsbrev 2 ggr och ska ut ytterligare 2 ggr innan föreläsningen äger rum. Alla
styrelsemedlemmar hjälps åt att marknadsföra arrangemanget. MM har bett om en PDF från
kansliet. Ca 20 är anmälda
Årsmötet, prel. den 3 maj, och dess innehåll planerar vi direkt efter nästa seminarium. MM
och KL ansvarar. LP stöttar MM med att ta fram dagordning mm. Paneldebatt med tema:
Byggherrarnas ansvar gällande säkerhet, är en programpunkt som det jobbas med.
Ansvarsfördelning kommande seminarium under året syns nedan under aktiviteter i vår/höst,
MM ansvarar.
Diskussion om att ta in någon mer erfaren i gruppen – ES har kontaktat Ingemar Norlin som
hoppas komma att gästspela på styrelsemöte och sedan förhoppningsvis kunna förmedla
annan kontakt. ES har inte lyckats få någon kontakt. Talades om att MB kan kontakta trvkollegan och den gamla styrelsemedlemmen Lars Sätmark (TRV) för att få stöttning i frågan.
Bokooridoren (MaH) den 17 mars –Samhällsbyggarna kommer att delta
Allmänt om branschdagar - Hur ser ekonomin ut? Vem betalar? Hur mkt? Deal?

2
Maja gör en kort sammanställning av vad som diskuterades på workshopen för att inte
glömma mål mm.

3. Samhällsbyggarna centralt
Diskussion genomförs ang. tidningen samt Årestugan. Inget beslut är taget.

4. Genomförda aktiviteter i syd
Branschdagen genomfördes den 10 feb. Strul med leverans av monterutrustning som kom
alldeles för sent, men vi kunde ändå genomföra en acceptabel representation. Generellt så
tyckte vi alla att vi skulle kunna marknadsföra oss bättre med bättre och mer material i form
av foldrar anmälningsblanketter mm

5. Planering av aktiviteter under året
•   Årsmöte Maj– Förslag på teman/platser: Hyllie ? Södra Hyllie?, vad händer?
Nyhamnen? Barsebäck ? MM och KB ansvarar
•   Seminarium - årets doktorander (prel. i oktober), ES och ÅL ansvarar
•   Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, - MB och MW, prel i september.
•   Adventsfika i december, ER ansvarar
•   Eventuell studentaktivitet på Malmö Högskola i vår ev. i samarbete med LTH – AO
ansvarar

6. Förslag på aktiviteter för framtiden
•   Fönster mot nya studenter – lite reklam för vår förening efter en föreläsning Maja
ansvarar mars/april
•   Presentation om arbetet med Malmömetro – Malmö Stad?
•   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?
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7. Övrigt
•   Inga övriga frågor.

8. Kommande möten
18/3 NCC, Ö Varvsgatan 4
Vid protokollet
Erik Sjöberg

