Samhällsbyggarna Syd
Mötesprotokoll från styrelsemöte
Tid:

Tisdag 2013-12-06 kl 11:30

Plats:

Faveo, Hjulhamnsgatan, Malmö

Närvarande:

Christer Hansson
Louise Palm
Nina Warnquist
Ewa Swensson
Anna Åkesson
Marcus Wiedeheim
Erik Sjöberg

Ej närvarande:

Erik Rånlund

1. Samhällsbyggarna Syd
Presentation av styrelsemedlemmar.
Diskussion kring vikten av att attrahera yngre. Ewa och Louise träffar Maja Hansson och ser
om hon har ett intresse av att ta rollen som ungdomsrepresentant samt vara adjungerande i
sydstyrelsen.

2. Samhällsbyggarna centralt
Louise och Ewa ger kort info från senaste centrala styrelsemötet.
Mentorskap – förfrågan från Olof Johansson angående den lokala föreningens medverkan.
Olof återkommer med mer information. Frågan bordlades.
Huvudstyrelsen har sagt att man ser positivt på att regionerna arrangerar en
samhällsbyggardag på våren. Vi är positiva till detta, dock vartannat år. Kan dagen alternera
mellan syd och väst?

3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.

4. Genomförda aktiviteter i syd
•

Inga aktiviteter

5. Planering av aktiviteter under vintern/våren
•

Branschdagar LTH 20 februari. Sydstyrelsen hjälper till och bemannar under dagen.
Kansliet bör boka plats och se till att monter och material kommer på plats. Viktigt att
ha material där man kan anmäla sig som medlem.

2
Faveo, Struktor och Newsec har egna montrar, och önskar dem placerade nära
Samhällsbyggarnas monter
•

Digitala kartan, Ewa Swensson, efter 14 februari, förslagsvis i mars månad.

•

Ta tempen på fastighetsmarknaden, april/maj månad. Nina, Louise och Anna tar
kontakt med Dorothea, Samhällsbyggarna.Nya IFRS-regler ett spår?

•

Studiebesök på Malmö Live – Skanska?

•

Presentation om arbetet med Malmömetro – Malmö Stad?

6. Förslag på aktiviteter för framtiden
•

Utbyggnad av fyra spår Lund-Malmö – Trafikverket, Stefan Engdal
Christer tittar på det.

•

Trelleborg flera intressen för stadens utveckling, logistikhub, vad säger ÖP,
bostadsutveckling, naturskyddsföreningen.
Christer spånar vidare.

•

Ny ÖP Malmö stad –
Louise håller denna aktuell

•

Kusterosion och översvämningsrisker – paneldebatt

•

PBL – seminarium om spårbunden trafik Lund, Malmö, Helsingborg

•

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

7. Övrigt
•

Inga övriga frågor.

8. Kommande möten
Fredag 24 januari kl. 11:30-13:00, Faveo (med lunch på kontoret) Hjulhamnsgatan,
Malmö.

Vid protokollet
Louise Palm

