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Föreningen Hållbart Byggande i syd  

Styrelsemöte 140526 

Närvarande 

Roland Birgersson, Anders Ejlertsson, Paula Ode, Hans Sandgren, Anna Stuermer 

 

Lokal 

Färg och Form, Fönsterhantverkarna, Sjöbo 
 

1. Mötets öppnande  

Ordförande förklarar mötet öppnat. 
  

2. Val av sekreterare och justeringsman 

Mötet väljer Anna Stuermer som sekreterare och Paula Ode till justerare av protokollet. 
  

3. Föregående protokoll  

Protokoll från föregående möte gås igenom (har justerats per mail av Karin).  

  

4. Är styrelsen beslutsför (50% av styrelsemedlemmarna, dvs minst 4 pers) 

Mötet anser styrelsen vara beslutsför. 

 

5. Ekonomi  

Hans Sandgren sammanfattar vår ekonomi. Har för dialog med Maria på Länstyrelsen 

angående Leaderprojektets första utbetalning. En ny budget görs tillsammans med Anders 

Ejlertsson innan 13 /6 och skickas till styrelsen. Denna kommer visa på vårt 

handlingsutrymme.  
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6. Handlingsplan baserad på medlemmarnas idéer 

Handlingsplanen och dess projektledare antas av mötet. Varje projekt ska inför nästa 

styrelsemöte kompletteras med en kort sammanfattning av vad som ska göras i projektet, en 

budget för projektet och en tidsplan. Denna presentation står varje projektledare för. 

7. Arbetsföredelning inom styrelsen 

Vid mötet nämns ansvarsfördelningen av medlemsregister. Detta faller naturligt på sekreterare 

och kassör tillsammans eftersom sekreteraren tar in medlemsansökan och lägger upp 

medlemmarna på hemsidan medan kassör bokför medlemsavgifterna.  

Sekreteraren, Anna Stuermer, läggs till i arrangörsgruppen i egenskap av ansvarig för 

hemsidans innehåll och hanteringen av blogginlägg, tillika påminnelser om föreläsningar. 

Diskussion om arrangemangens kostnader. Anders bistår Paula och Karin i att ta fram ett 

förslag på ekonomiska ramar för arrangemangen.   

Fler delaktiga i arrangemangsarbetet behövs i nuläget inte.  

 

8. Studiebesök och föreläsningar 

Listan med föreslagna studiebesök och föreläsningar genomgås. Punkt 2 ”Studiebesök vid en 

installation av solceller och solfångare i Simris, Baltic Suntech visar en utav sina 

installationer” stryks från listan. Beslut tas att vid nästa styrelsemöte planera in studiebesöken 

tillsammans med planerade föreläsningar på en tidsplan.  

 
 

9. Övrigt 

Föreläsningen om giftfritt byggande drivs vidare, inte minst pga. Sjöbo Kommuns positiva 

respons på den.  

Roland Birgersson påpekar att han vid årsmötet valdes in som ordinarie ledamot, ej suppleant. 

Detta korrigeras i årsmötesprotokollet, Anna framför ändringen till Jeanette, och Holger läggs 

in på hemsidan under kontakter.  
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10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte beslutas till 16 juni kl19 på Ecotopia.  

11. Mötets avslutande 

Ordförande förklarar mötet avslutat 

 

Vid protokollet 

 

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

Anna Stuermer 

 

 

Justeras 

 

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

Paula Ode 

 


