Samhällsbyggarna Syd
Mötesprotokoll från styrelsemöte
Tid:

2017-05-10 kl. 08.30
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Alexander Olofsson (Student MAH)
Åsa Lindblad

(MB)
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(MM)
(AO)
(ÅL)
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Gustav Skrealid (Student LTH)
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1. Föregående mötesprotokoll
Skickades ut till alla per e-mail den 16 maj.
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.

2. Samhällsbyggarna Syd
Evenemangen har förbättrats i år och har bra uppslutning. Arrangemanget på ESS var
välbesökt och lyckat.
Väl tidigt men viktigt. Marknadsföring för adventsfikan i december bör marknadsföras bättre.
Lite folk tidigare år.
Målen som bestämts inför året bör uppdateras och följas upp kontinuerligt. Vi måste alla
fånga upp vad som har hänt och checka av de mål som uppfyllts för att tydligt se förbättringar
som gjorts.
Ett mål är att öka närvaron i sociala medier då Linked-in är ett bra forum för
Samhällsbyggarna. Inför och efter varje event bör en bild och text marknadsföras i sociala
medier.
Frukostmöten på Espresso House är ett bra sätt att träffas på och därför kommer även nästa
möte att ske på samma sätt.

3. Samhällsbyggarna centralt
Samhällsbyggarna centralt vill att syd syns mer i sociala medier. Sara Haasmark föreslår att

2
Region Syd öppnar ett Instagramkonto, dock finns inget intresse för detta i gruppen. Linkedin uppdateras kontinuerligt av Samhällsbyggarna centralt. Fler uppdateringar är svårt men vi
kan med fler likes och delningar få en större publik.
Passa på att bjuda in fler till Samhällsbyggnadsdagarna 11-12 oktober. Fler partners och
sponsring önskas.

4. Genomförda aktiviteter i syd
•

ESS studiebesök, 10 maj. MM, ES, och AO deltog.

5. Planering av aktiviteter under året
•
•
•
•

Årsmöte. Erik och Karin ansvarar. Sker i december
Student-AW i maj, Alexander och Gustav ansvarar.
Arrangemang i september, Marielle och Åsa ansvarar.
Studiebesök Tingsrätten i Lund, 10 oktober, Louise och Maja ansvarar

6. Förslag på aktiviteter för framtiden
•

Presentation om arbetet med Malmömetro – Malmö Stad?

•

Rivning av Barsebäck kärnkraftverk, omdaning av markområden, nya byggrätter,
Kävlinge kommun

•

Svårigheter/problem att bygga i den täta staden? Krav gentemot utseende och
funktion?

7. Övrigt
8. Kommande möte
Maja Modigh hälsar välkomna 19 juni kl. 8:30 Espresso House, Hansa Malmö
Vid protokollet
Alexander Olofsson

