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Föreningen Hållbart byggande i syd
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Erik Berglund
Anders Ejlertsson
Karin Höijer
Jeanette Lindström

Lokal
Levande Arkitekturs lokaler, Flyinge 572, Lillgård, Södra Sandby

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare

Mötet utser Jeanette Lindström till sekreterare.

3. Föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

4. Registrering av förening

Karin har skickat in stadgar och konstituerande protokoll till skatteverket för registrering av
föreningen.

5. Bankgiro och bankkort

Mötet beslutar att vi ska ha företagskonto hos Färs & Frosta i Sjöbo. Anders ombesörjer detta när vi
har fått vårt organisationsnummer.

6. Föreningens bokföring

Mötet beslutar att vi anlitar Lena Wemar som bokhållare. Anders tar kontakt med henne när vi har
fått vårt organisationsnummer. 
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7. Logotype

Sam kommer med nya förslag på loggor på söndag. Vi försöker gå vidare i frågan via mejl så att vi
snarast möjligt har underlag till hemsida.

8. Hemsida

Mötet godkänner Karins underlag till hemsida. Till nästa möte ska vi ha tagit fram förslag på vem
som ska göra sidan, med prisuppgift och tidplan. Alla funderar på om de känner till någon lämplig
person/företag och tar kontakt. 

9. Medlemsvärvning/marknadsföring

Mötet diskuterar hur vi ska marknadsföra oss och värva medlemmar. Först och främst ska vi försöka
sprida ordet i våra egna kontaktnät. Pressrelease och kontakt med tidningar är inte aktuellt förrän
lite längre fram i samband med vårt första event. Karin har mejlat ut presentation av oss till
blivande medlemmar.

10. Rapporter/examensarbete

Karin ska ha möte med Kristina Nordfeldt från Miljöbron och undersöka våra möjligheter att få
hjälp med att sätta igång en rapport eller examensarbete kring förnyelsebara material.

11. Definiering av seminarier: ämne, föreläsare, tid, plats

Tre heltemadagar (september, januari och april) varvat med kortare lunchträffar i stället för sju lika
stora tillfällen. En första träff 14 juni med medlemmar och ev. någon från referensgruppen (Karin
kollar med Varis och ev. Lillemor).

En heldag skulle kunna se ut såhär:
      Föreläsning 1 (ca 1 timme)
      Fika
      Föreläsning 2 (ca 1 timme)
      Lunch
      Föreläsning 3 (ca 1 timme)
      Fika
      Föreläsning 4 (ca 1 timme)

Till nästa möte ska alla i styrelsen komma med förslag på hur våra tre heldagar kan se ut. Förslagen
mejlas till Jeanette senast 5 maj.

Ämnen och föreläsare som diskuterades:
Teoretisk inledning med David. Varför gör vi detta?
Passivhustemadag. Hållbara material.
Byggandets miljöbelastning. Olika konstruktioners livslängd. LCA.
Simon
John
Varis
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Karin har mejlat ut en förfrågan till våra blivande medlemmar om önskemål för innehåll, tid och
plats för seminarierna. Vi går igenom svaren på nästa styrelsemöte.

12. Övrigt

Karin har mejlat ordförande för Leader  Österlen för att ta reda på vad som händer med oss nu när
Jens Hultman slutat men inte fått något svar. Anders ska pröva att också ta kontakt och försöka få
besked. 

Vi fortsätter fundera på lämplig lokal.

13. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är 8 maj kl. 18 i Levande Arkitekturs lokaler i Södra Sandby.

14. Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
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Jeanette Lindström

Justeras

.......................................................

Karin Höijer


