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Föreningen Hållbart byggande i syd
Styrelsemöte 130528
Närvarande
Erik Berglund
Anders Ejlertsson
Karin Höijer
Jeanette Lindström
Lokal
Färg och Forms lokaler, Östra Bangatan 26 i Sjöbo.

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. Föreningsfrågor
Hemsidan
Johan är i USA till 3 juni. Vårt önskemål är att ha en färdig struktur snarast möjligt efter hans
hemkomst. Karin sköter kontakten med honom.
Loggan är färdig och skickad till Johan.
Marknadsföring
Erik skriver en pressrelease som sedan korrläses av hans sambo samt Anders kontakt på SVT.
Det är viktigt att vi lyfter fram det ideella i vår förening. Vi går ut med pressreleasen när vi vet att vi
får våra projektpengar. Vi bjuder inte in press till vår medlemsträff.
Anders och Erik ses måndag 3 juni för att prata marknadsföring.
Erik föreslår att vi i varje medlemsmejl skickar med en pdf med info om oss så att nytillkomna får
en klar bild av vår förening och våra projekt.
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Medlemsmöte 14/6
Sista dag för anmälan är 10/6. Karin ringer eller skickar påminnelsemejl till de medlemmar som
inte svarat då.
Karin skriver en mer detaljerad dagordning (inkl. diskussionsfrågor) till medlemsträffen.
Övrigt rörande föreningen
Vårt organisationsnummer är 802472-2947.
Vi skickar stadgar och byte av projektägare till Länsstyrelsen.
Fyll i tidsrapportering och skicka till Anders varje månad. Blanketten finns på mejlen. Skicka
timmarna för april och maj till Anders snarast.
Jeanette skapar ett g-mailkonto med adressen hbsyd@gmail.com och undersöker hur man överför
kontakter mellan mejlkonton.
Karin kontaktar Lillemor för att berätta om medlemsträffen samt boka in ett möte med henne.
Karin föreslår att föreningen även kan anordna studiebesök.

5. Projektfrågor
Bidrag från Leader
Länsstyrelsen har fortfarande inte fått vår ansökan, men vi finns i alla fall med i förteckningen över
pågående projekt. Karin kontaktar ordförande i Leader. Anders skickar in ansökan om förskott till
Länsstyrelsen för att korta handläggningstiden.
Rapporter/examensarbete
Karin tittar på och ändrar det förslag vi fått på projektbeskrivning av Mijöbron. Denna kan vi sedan
visa på medlemsmötet 14/6. Anders kollar upp LCA med Varis.
Planering av seminarier
Innehållet i fem av sex halvdagar är planerade vad gäller ämne. Sista halvdagen kan medlemmarnas
önskemål styra.
Vi funderar vidare på lokal till seminarierna. Vi efterfrågar lokalförslag på medlemsträffen. Erik
tipsar om Södra Rörum.

6. Ekonomi
Anders tar ut resultatrapport en gång i månaden.

7. Nästa styrelsemöte
Preliminärt datum för nästa styrelsemöte är 10 juni.
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8. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
.......................................................
Jeanette Lindström

Justeras
.......................................................
Karin Höijer

