
 

Samhällsbyggarna Syd 
Mötesprotokoll från styrelsemöte 
 
Tid: 2017-01-30  kl. 08.30 
 
Plats: Trafikverket, Malmö 
 
Närvarande: Marielle Blixt   (MB) 

Erik Sjöberg   (ES) 
 Maja Modigh (del av mötet) (MM) 
 Åsa Lindblad   (ÅL) 

Karin Ljung (del av mötet)  (KL) 
 Gustav Skrealid  (GS) 
  
Ej närvarande:   Erik Rånlund   (ER) 
 Louise Palm   (LP)  

Alexander Olofsson (Student MaH) (AO) 
  
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Upprättades inget formellt mötesprotokollet från workshopen 9 december 2016. Dock har 
Maja gjort en fin sammanfattning och uppdaterat årshjulet för 2017. 
Detta arbete har också fått bra respons centralt. 
 
2. Samhällsbyggarna Syd  
 

Det har historiskt varit svag närvaro på styrelsemötena. Vi testar detta året att ha 
mysiga frukostmöten på måndag morgnar innan veckan kommit igång på riktigt, istället för 
lunchmöten mitt i veckan.  
 

Förändringar i styrelsen är att tyvärr kommer Marcus avgå från styrelsen då han haft ett 
väldigt intensivt år och kommer ha framöver. Även våra studentrepresentanter Frida och 
Niklas kommer avgå då dessa skriver exjobb och samtidigt har arbete vid sidan av.  
Vi får en ny studentrepresentant från LTH, Gustav Skrealid, och vi hälsar honom varmt 
välkommen! 
Annons för ny styrelseledamot i kommande medlemsbladet är förberedd. Finns önskemål om 
att stärka upp styrelsen ytterligare med väg och vattenbakgrund. 
 
Diskussion om arrangemang och hur vi gör dessa så lyckade som möjligt. Tankar kring antal 
arrangemang, tider och deltagarantal lyftes. Beslut att vi håller kvar vid årshjulet, alla 
ansvarar för minst ett arrangemang per år men att alla hjälps åt och framförallt ligger det på 
allas ansvar att aktivt bjuda in deltagare.  
Styrelsen har fått beröm centralt att vi har stor andel sponsrade arrangemang och inte nyttjar 
så mycket av organisationens medel. Diskussion om styrelsen ska tänka om lite och försöka 
höja standarden på arrangemangen genom att till viss del även nyttja de pengar som äskats för 
året. 
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Lyftes också vikten av god framförhållning, t.ex. har Branschdagsgruppen på LTH har 
meddelat att det inte finns platser kvar på årets branschdag på LTH. För att undvika detta 
kommande år bör detta vara med i styrelsens interna checklista. 
 
Vi kan titta tillbaka på ett lyckat år med många fina arrangemang och vi har också hunnit med 
en hel del vid sidan om och exempelvis rekryterat över 30 nya medlemmar till 
Samhällsbyggarna.  Vi ska alla ha eloge för detta. TACK!  
 
 
3. Samhällsbyggarna centralt 
 
Syd har efterfrågat en checklista centralt för att underlätta organisering av kommande 
arrangemang. Återkommer om detta. 
Samhällsbyggarna centralt har gått ut med att organisationen inte står för lunch under 
regionmöten. De vill också få in fler anmälningar till samhällsbyggnadsdagarna.  
 

4. Genomförda aktiviteter i syd 
•   Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, - Marielle och Åsa ansvarade. 
•   Adventsfika. Studenterna tillsammans med Erik ansvarade. Denna krockade tyvärr 

med Vs vinterfest, därav lågt antal anmälda studenter. 
 

5. Planering av aktiviteter under året 
•   Malmö Högskolas Branschdag 9 mars. Medverkande är Åsa (sammanhållande), 

Marielle, Louise och Gustav. 
Årsmöte. Erik, Maja och Karin ansvarar.  
Ev. studiebesök på ESS i mars/april, transport undersöks och extra viktigt att välja tid 
med omsorg, tex. kl 15, för högt deltagande.  
Maja kontrollerar om vi kan flytta årsmötet till december för ett naturligare årshjul. 

•   Student AW i maj, Niklas och Gustav 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? 
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•   Stadskärnorna i Malmö och Lund – hur får vi dem att må bättre? 

•   Seminarium - årets doktorander 
 

7. Övrigt 
 
Kontaktlistan har uppdaterats. 

 
Namn Mail Mobil 
Maja Modigh maja.modigh@malmo.se 0709 705855 
Karin Ljung karin.ljung@se.pwc.com 0709 292806 
Erik Sjöberg erik.sjoberg@structor.se 0706 937371 
Louise Palm Louise.palm@ncc.se 0700 887647 
Marielle Blixt marielle.blixt@hotmail.com 0701 757840 
Alexander Olofsson Alex.olof@hotmail.com 0738 926226 
Erik Rånlund erik.ranlund@lund.se  046 355385 
Åsa Lindblad asa.lindblad@lm.se 0704 040730 

Gustaf Skrealid gustaf.skrealid@gmail.com 

0703 616297 
 

 

8. Kommande möte 
 
Erik Sjöberg hälsar välkomna 10 maj kl. 08.30 hos Structor Bygg Malmö AB, Rundelsgatan 

16, Malmö 

 

 

Vid protokollet  

 

Marielle Blixt 


