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Föreningen Hållbart byggande i syd
Styrelsemöte 131118
Närvarande
Erik Berglund
Anders Ejlertsson
Karin Höijer
Jeanette Lindström
Eva Samuelsson
Lokal
Köinge 6819, Hörby.

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. Genomgång av ekonomin
Det ser bra ut för oss ekonomiskt och med den tryggheten kan vi börja diskutera kommande
aktiviteter samt utöka vår marknadsföring (se nedan).

5. Planering inför kommande aktiviteter
Föreläsningen om passivhus med Simone Kreutzer hålls på Talldungen. Karin bokar. Priser för
föreläsningen är 100 kr för medlemmar och 250 kr för ickemedlemmar.
Hur ser det praktiska ut kring 6 december? Kör Simone själv? Vilka hålltider gäller?
Karin kollar upp med Talldungen om vi kan vara där även på heldagsföreläsningen om energi 31
januari.
Mötet diskuterar om vi ska ha en föreläsning om ventilation och avlopp. Varis tipsade om DELTAte
när det gäller ventilation.
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6. Marknadsföring
Hur utökar vi vår marknadsföring? Hur värvar vi nya medlemmar? Ska vi medverka vid
byggmässor? Hur når vi studenter? Hur når vi ”vanliga” byggare? Ska vi vara med mer i media?
Eva och Jeanette får uppgiften att se över lämpliga sätt att marknadsföra vår förening och våra
aktiviteter.
Erik kan eventuellt ordna så att vi får in en notis i Ystads Allehanda om vår föreläsning 6 december.

7. Övrigt
Karin och Eva sammanfattar biogasdagen i Baskemölla. Positiv respons, något färre deltagare än
föreläsningen med Varis.
Karin har pratat med Leader Ystad och det mesta pekar nu mot att vi får projektet förlängt till
141231.
Preliminärt datum för årsmötet är 25 februari 2014. Om inte föreläsningen 14 mars är en heldag
skulle vi eventuellt kunna ha årsmötet i anslutning till den dagen i stället.

8. Nästa styrelsemöte
Preliminärt datum för nästa styrelsemöte är 13 januari 2014.

9. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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