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1. Föregående mötesprotokoll
Årsmötet summerades muntligt, mötesprotokollet från detta är på villovägar. Maja har
kontaktat sekreteraren för årsmötet som lovat leta upp protokollet.

2. Samhällsbyggarna Syd
Ökad närvaro och prioritet av styrelsemedlemmar på styrelsemöten önskas.
Vi behöver ’’ta hand’’ om de studentmedlemmar vi rekryterat under året. Be Ina göra en
separat lista för nya studenter. Kan sedan skickas ut ett separat ’’välkommenmail’’ eller
liknande till dessa.
Fortsätta publicera nya medlemmar i medlemsblad.
Referat efter arrangemang ska mailas ut. Var noga med att ta bilder på kommande
arrangemang som vi kan publicera.
Bättre variation på ämnen under arrangemang där anläggningssidan ska representeras bättre.
Ökat initiativtagning från intresserade styrelsemedlemmar önskas.

3. Samhällsbyggarna centralt
Ärendet Årestugan har fått en egen central grupp som undersöker vidare möjligheter. Beslut
tas troligtvis nästa årsmöte.

4. Genomförda aktiviteter i syd
Årsmöte – Finns förbättringspotential men överlag bra.
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Studentarrangemang Malmö - Lyckat event med ca 50 besökare

5. Planering av aktiviteter under året
•   ’’Årets doktorander’’ ställs in pga. för kort förberedelsetid.
•   Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, - MB och ÅL, prel 15-17:e
november.
•   Adventsfika i december, ER + FO och NU ansvarar – Erik kontaktar Frida och
Alexander. Intressanta ämnen: Projektledare för Spillepengsöverfarten pratar?
Anläggningsprojekt är att föredra. Ombyggnad och renovering Kronprisen (NCC) –
projektledning i tidigt skede. Eller ngt Lundaprojekt?

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
Diskussion om mer ”SVR”-stuk på Samhällsbyggarna syd. Hur? Fler anläggningsteman på
arrangemang? Tips mottages gärna på hur vi kan uppnå de positiva sidorna från SVR och föra
in dem i Samhällsbyggarna.

8. Kommande möten
21/9 – Kristallen, Lund
9/11 – Lantmäteriet, Hyllie
Vid protokollet
Maja Modigh

