
 

Samhällsbyggarna Syd 
Mötesprotokoll från styrelsemöte 
 
Tid: 2016-03-17  kl. 12:00 
 
Plats: NCC Västra Hamnen  
 
Närvarande: Louise Palm   (LP) 

Marielle Blixt   (MB) 
Erik Sjöberg   (ES) 
Maja Modigh   (MM) 
Alexander Olofsson (Student MaH) (AO) 
Niklas Uhlin (Student LTH) (NU) 
Åsa Lindblad (föräldraledig) (ÅL)  

  
Ej närvarande:  Marcus Wiedeheim  (MW) 

Erik Rånlund   (ER) 
Karin Ljung   (KL) 
Niklas Uhlin (Student LTH) (NU) 
Frida Olofsson (Student LTH) (FO) 

  
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Förgående protokoll redovisades ej, istället lades fokus på genomgång av målen 2016. 
 
2. Samhällsbyggarna Syd  
 
Mötet skjuts till 17, 18 eller 19 maj. Maja och Louise ansvarar. Tema: Byggherrarnas ansvar 
gällande säkerhet  
 
Ansvarsfördelning och sammanfattning av målen för 2016 ges ut i separat PDF. Alla 
medlemmar ombeds uppdatera sig. 
 
Alla medlemmar mailar MM senast 31/3 förslag på seniora styrelsemedlemmar. Ett riktat mail 
går sedan ut till dessa. MM ansvarar för mailutskick. 
 
Åsa återgår till arbete i höst och har lättare att engagera sig då. MW har avböjt engagemang i 
höst pga föräldraledighet. 
 
Annonsering om våra nya studentmedlemmar i medlemsblad. FO, AO och NU ombeds maila 
foto och en kort mening vad man pluggar och varför man är med i styrelsen.  
 
Alla i styrelsen ombeds skicka ett foto på sig själva samt kontaktuppgifter och yrkestitel. 
Detta för att kunna publicera styrelsen på hemsida mm. 
 
Återberättelse om senaste arrangemanget på Stadshuset önskas.  
 
3. Samhällsbyggarna centralt 
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4. Genomförda aktiviteter i syd 
 
24 feb  – Lunchföreläsning på Malmö Stad. MM och LP ansvarar. Bra mingel och 
uppskattade föreläsare. Bra marknadsföring av några i styrelsen! 
 
Branschdag Malmö Högskola – Lyckad event med 17 nya studentmedlemmar 

5. Planering av aktiviteter under året 
•   Student AW på ÅF Konsulter i slutet av april – AO ansvarar 

•   Seminarium - årets doktorander (prel. i oktober), ES och KL ansvarar 

•   Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, - MB och ÅL, prel i november. 

•   Adventsfika i december, ER + FO och NU ansvarar 

•   Matlagningsmiddag hos Louise, 10 maj 

6. Förslag på aktiviteter för framtiden 
•   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? 
 

7. Övrigt 
Större delen av mötestiden gick åt att gå genom en presentation som MM gjort. I 
presentationen redovisades mål och aktiviteter för 2016. Alla styrelsemedlemmar uppmanas 
läsa igenom presentationen. En del av målen är uppfyllda men några behöver vi arbeta på! 

8. Kommande möten 
 
22/4 – Trafikverket, Malmö Live 

11/5 - Hemma hos Louise 

17/8 -  Kristallen, Lund 

 

Vid protokollet  

 

Maja Modigh 


