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Styrelsemöte #48 
Torsdagen 2020-06-11  kl 15 – 17 
Digitalt möte via Skype 
Närvarande: Anna-Lena Peeker, Gabriel Ängmo, György Ängelkott Bocz,  
 Karin Höijer, Viveka Wikborn 

 
1. Ängelkott valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 

 
2. Viveka valdes till sekreterare  

Gabriel valdes till justeringsperson att jämte mötesordförande justera  
dagens protokoll. 
 

3. Dagordningen godkändes 
  

4. Protokoll från föregående möte  
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  
 

5. Kvarstående från tidigare protokoll 
• Diskussion om definitionen av hållbarhet: 

– Vad är hållbart för oss? 
– Objektiva kriterier för vad hållbart är enligt befintliga materialdatabaser  

såsom ekobyggportalen och BASTA och olika publikationer.  
 

• Kotten skriver ihop en kort förslagstext / diskussionsunderlag om vad hållbarhet är  
och vad vi menar när vi säger hållbart byggande. Mailar ut. 

 
• Diskussion om medlemsrekrytering.  

 
6. Ekonomisk planering och rapportering 

Kassabehållningen har ökat till 303 914 kr eftersom pengarna från Region Skåne  
kommit in och därtill några medlemsavgifter. 
Karin skickar påminnelser om medlemsavgifter som släpar efter. 
Medlemmar som slutat: GBA Arkitektur, Optimera, Solenco, MVB,  
Kristianstad Kommun 
Nya medlemmar: House of Hemp 
 

7. Kommande aktiviteter 
Karin och Kotten fortsätter att undersöka evenemang med  

• Paula på Baltic Suntech, som har en privatkund med solceller, solvärme,  
vedpanna, batterilagring. 

• David Henriksson på LTH, om byggnadsintegrerad solenergi. 
• Torbjörn Rönning, Ekologisk energi, har lokal i Vollsjö där vi kan ha nätverksträff.  

 
Kotten fördjupar kontakten med Hunton och Sesab. 
Gabriel fördjupar kontakten med Ecolution. 
 
Karin kontaktar Måns på Cellglas för företagspresentation med efterföljande HEJ-träff 
i augusti. Måns föreläser om cellglas och efteråt tar vi en HEJ-öl. 
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Gabriel ordnar studiebesök på Ängmogruppens nybyggnation i Baskemölla ekoby i 
september. 
 
HEJ = Hållbart Efter Jobbet = opretentiös nätverksträff för hållbart snicksnack.  
 
Anna-Lena skriver sommarbrev om höstens aktiviteter som skickas till alla 
medlemmar.  
 

Höstens hela program fastställs på nästa styrelsemöte torsdagen den 2 juli 2020  
kl 15 på Skype.  
 

8. Administration, mötesteknik m m 
Viveka tar reda på bostadsrättsföreningarnas centralorganisationer så att vi kan nå ut till 
denna målgrupp. Bostadsrättsinnehavare som renoverar sina kök och badrum är beställare 
av stora mått. De är också stora avfallsproducenter och materialförbrukare. 
 
Gabriel talar med Bevis om eventuellt samarbete om administrativ tjänst. 
 
Viktigt att medlemsföretag som vi planerar träffar och föreläsningar med har varit 
medlemmar en tid, så att de inte bara ”köper sig” till marknadsföring genom att betala 
medlemsavgiften, utan att ha något djupare intresse. 
 
Viveka föreslår att vi kompletterar fysiska möten med digitala möten. Digitala 
föreläsningar kan nå många fler än de som har möjlighet att komma till fysiska möten. 
Omväxlande fysiska och digitala möten hjälper oss att nå fler.    
 

9. Hemsidan: Gabriels kontakt Bravissimo (World Trade Center Malmö) kan hjälpa till  
med vår hemsida, om vi preciserar vad vill ha. Kotten har också hemsideskontakt.  
Kotten renskriver sina anteckningar om hemsidan efter hemsidesmötet i Kivik 4/6.  
Alla letar bilder som kan passa på hemsidan. 
 

10. Tid och plats för nästa styrelsemöte 
Torsdag 2 juli kl 15 via Skype. 
 

11. Mötet avslutades 

 
Mötessekreterare 
 
…………………………………………. 
Viveka Wikborn 
 
 
Justeras 
 
………………………………  ……………………………… 
Ordf. György Ängelkott Bocz  Gabriel Ängmo 


