
 
Samhällsbyggarna Syd 
Mötesprotokoll  
 
Tid: 2018-05-03  kl. 08:00 
 
Plats: Skanska NSM, Malmö 
 
Närvarande: Henrik Andersson  
 Marielle Blixt (sekreterare) 
 Jennie Kjellberg 
 Alexander Olofsson (mötesledare) 
 Samuel Sandgren 
 Emelie Furbacken (Skype) 
 
Ej närvarande:  Erik Sjöberg 
 Åsa Lindblad  
 Louise Palm  
 Karin Ljung   

 
  
1. Föregående mötesprotokoll 
Planering av årshjul och aktiviteter.  
Lyckad aktivitet på SWECO ang. träbyggnader och brandskydd, JK. 
Student AW i Malmö i maj var lyckat. Talare från SWECO och Trianon.  
 
2. Samhällsbyggarna Syd  
 
Komma ihåg att det finns pengar att använda från Samhällsbyggarna centralt för mer 
inbjudande event. Diskutera detta vidare på workshopen i november. Emelie bjuder in via 
Doodle, plats beslutas senare. 
 
Årshjul och aktiviteter beslutat.  
 
 
Måluppföljning 2017 
Ökad närvaro i sociala medier 
Alexander har skapat ett Instagram-konto och Linkedin-konto för Samhällsbyggarna Syd samt 
ett gemensamt forum på OneDrive där material kan laddas upp för samtliga 
styrelsemedlemmar. Användarnamn och lösen till Instagram och LinkedIn finns där. 
Uppföljning av sociala medier ska utföras av samtliga medlemmar i framtiden.  
 
Beslutar att upprätta ett körschema för ansvaret för LinkedIn och Instagram, liknande Lunds 
kommun. Marielle, Alex och Henrik tar ansvar fram till workshopen i nov. Mailar nästa 
person när stafettpinnen överlämnas. Marielle ansvarar fram till studiebesöket den 28/9, 
därefter Henrik. 
 
Status med 28 följare på LinkedIn. 
 
Beslutar att uppdatera kontaktlista på OneDrive. 
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Närvaron på styrelsemötena är varierande. Önskvärt är att om man har en styrelsepost att man 
då även är aktiv och närvarar.   
Henrik mailar ut frågan vem som vill vara aktiv i styrelsen under nästa år, ökad närvaro och 
engagemang kommer krävas. 
 
 
Event planerat inför den 28/9.  
Fokus säkerhet och samordning.  
Skanska bidrar med fika, goodiebag och företagsinformation  
SB bidrar med information och goodiebag. Henrik vet ej omfattning ännu.  
 
Agenda:  
08.00 Samling på Jan Waldenströmsgata 52 - Malmö 
08.15 Presentation av NSM – Nya sjukhuset Malmö, BAS-U Alexander Svensson 
08.45-09.15 Frukost –Skanska bjuder på frallor och Kaffe.  
09.15 Projektvandring och presentation på plats   
10.30 Avslutning  
 
Ingen sponsring från samhällsbyggarna, då man måste göra utlägg. 
 
3. Samhällsbyggarna centralt 
Sara har fått information angående vår verksamhet i Syd av Henrik.  
Ny medarbetare centralt, Kimberly, som skall göra besök vid nästkommande möte alternativt 
vid studiebesöket. Ev kommer Sara H ner också.  
 

4. Genomförda aktiviteter i syd 2018 
• Branschdagarna LTH, 1 Feb 
• Swecos hållbarhetsvecka 8 Feb 
• Bokorridoren, Malmö Högskola, 8 Mars 
• Sweco Träbyggnad seminarium  
• Student AW i maj 

 

5. Planering av aktiviteter under året 
• September- Studiebesök NSM 
• Oktober, fre 19/10, frukostföreläsning/styrelsemöte 7:45- 10:00  
• November- Workshop. Tid måste bokas. Doodle 
• December- Adventsfika och årsmöte. Tid måste bokas 

  

6. Förslag på aktiviteter för framtiden 
Öresundsbron, har varit svårt att hitta kontakter. Föredrar ett traditionellt frukostseminarium i 
okt/nov. 

 
Ämnesförslag till framtida aktiviteter: 
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• Spårvägen i Lund (Henrik) 
• 4 spår Malmö-Lund (Marielle) 

 

7. Övrigt 
 

• Doodle för framtida möten (Emelie ansvarar) 
• Alla ansvarar för att hitta lämplig föreläsare och lokal till frukostföreläsning 19/10 

 

8. Kommande möten 
 
Styrelsemöte skall bokas i god tid så möjligheten finns för så många som möjligt att närvara. 

 

//Marielle 


