Samhällsbyggarna Syd
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Ej närvarande:

1. Föregående mötesprotokoll
Marknadsföring och planering inför studiebesöket hos Tingsrätten i Lund.
Workshop planeras hos Sweco 6/12.
Planerat årsmöte hålls i Lantmäteriets lokaler i Hyllie i samband med frukostmöte.
Register finns att tillgå på Samhällsbyggarnas hemsida.

2. Samhällsbyggarna Syd
JK föreslår tema för aktiviteten hos Sweco under hållbarhetsveckan v.6
AO har kontaktat ansvariga för arbetsmarknadsdagarna Branschdagen och Fastighetsexpo och
blivit tilldelad plats på båda mässor och fått godkänt från Sara Haasmark. Schema bör
upprättas för styrelsemedlemmarna.
JK vill marknadsföra Samhällsbyggarna för Sweco och inbjuder någon av
styrelsemedlemmarna att presentera Samhällsbyggarna under deras frukostmöte.
Måluppföljning 2017
Ökad närvaro i sociala medier.
AO tar på sig ansvaret att dels skapa ett Instagram konto och Linkedin konto för
Samhällsbyggara Syd samt ett gemensamt forum där material kan laddas upp för samtliga
styrelsemedlemmar. Uppföljning av sociala medier ska kunna utföras av samtliga medlemmar
i framtiden.
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Lagbild:
Frågan stryks då styrelsen ännu inte tagit fotografiet.
Utöka styrelsen:
Nya kandidater har förslagits, upp till årsmötet att besluta.
Ytterligare seniora medlemmar välkomnas.
AO och GS tar på sig ansvaret att hitta dels en ny studentkandidat från LTH och från Malmö
Högskola inom kort.
Färre styrelsemöten:
Närvaron på styrelsemötena är varierande. Önskvärt är att om man har en styrelsepost att man
då även är aktiv och närvarar.
Planerade event i september månad har ställts in två år i rad då en tydlig planering kan
behövas för att utföra aktivitet efter semestern.

3. Samhällsbyggarna centralt
Inget aktuellt

4. Genomförda aktiviteter i syd
•
•
•
•

Bokorridoren, Malmö Högskola, 9 mars
Studiebesök ESS, 11 maj
Studentevent, Vasakronan, 24 maj
Studiebesök hos Tingsrätten 9/11

5. Planering av aktiviteter under året
•

Adventsfika i december slås samman med årsmöte, MB och ÅL + MM?

6. Förslag på aktiviteter för framtiden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Branschdagen Lund 1 feb föreslå schema
Aktivitet vid Swecos hållbarhetsvecka v.6 feb JK +
Fastighetsexpo Malmö högskola 8 mars föreslå schema
Lund C maj/april
Student AW maj AO + två nya styrelsemedlemmar (studenter)
Aktivitet september
Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 okt
Adventsfika dec
Årsmöte dec

Ämnesförslag till framtida aktiviteter:
Boverkets byggregler – talare Robert Jönsson
The Edge Hyllie
Arkitekter vid Lund c, ex arkitekt, stadsarkitekt, Jernhusen
Mats Hederos vd AMF - digitalisering
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Hyresgästföreningens VD
Studiebesök Malmö Sjukhus
Rosengårdsprojektet/ Culture Casbah
Seminarium - årets doktorander
Ev exjobb om hållbarhet då LTH student skrivit om hållbarhet.
Överbryggning vid Lindängen
Bro eller tunneln mellan Nyhamnen och Västra Hamnen

7. Övrigt
•

Inga övriga frågor.

8. Kommande möten
Årsmöte och frukostmöte hos Lantmäteriet i Hyllie 14/12 MB och ÅL
Vid protokollet
Alexander Olofsson

