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Föreningen Hållbart byggande i syd
Styrelsemöte 140205
Närvarande
Anders Ejlertsson
Karin Höijer
Jeanette Lindström

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. Marknadsföringsåtgärder
Mötet har gått igenom Sams första utkast till direktreklamen och enats om två versioner som vi
arbetar vidare på. Jeanette mejlar ut nytt korrektur nästa vecka (7).
Jeanette kontaktar Grafotryck för att kolla tidsplan samt undersöka om vi kan utöka adressregistret.
Mötet beslutade att vi beställer ett antal extra reklamvykort som vi kan skicka ut själva vid ett annat
tillfälle.
Anders kommer att göra ett förslag på hur vi ska satsa på att rikta oss mot kommunerna. Se mer info
om detta under Övrigt.

5. Planering inför föreläsning 14/3 samt årsmöte
Karin kollar om vi kan vara på Ecotopia på föreläsningen 14 mars samt när vi har årsmöte 28 mars.
Mötet beslutade att lägga årsmötet fredag 28 mars klockan 14-16. Då har vi så lång tid vi kan få till
valberedning samt att söka nya styrelsemedlemmar. Alla i styrelsen ska fundera över om någon i det
egna kontaktnätet skulle kunna vara med i styrelsen. Kallelse skickas ut till medlemmarna en månad
innan mötet.
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6. Övrigt
Vår facebooksida behöver uppdateras innan vi sprider att den finns.
Mötet beslutade att efter varje föreläsning dela ut en utvärdering till åhörarna. Förutom nyttan med
att veta om deltagarna är nöjda eller ej med föreläsningen så kan vi plocka citat (med deras
godkännande) från dessa när vi sammanfattar dagen i vårt nyhetsbrev.
Vi bör även köpa in namnbrickor som vi kan använda på våra träffar för att underlätta lite i
minglandet. Jeanette kollar upp utbudet.
Mötet diskuterade föreningens framtid. Hur kan vår förening utvecklas till att vara en aktiv kraft i
branschen? Vi har fått bra respons från universitetet och kommunerna när vi letat medlemmar och
prenumeranter, men de lokala byggföretagen har varit avvaktande, även om de är positiva. Kanske
för att det inte är de som driver frågorna utan det mer är en beställarfråga? Borde vi satsa mer på
kommuner och fastighetsbolag som i sin tur (i det långa loppet) påverkar de lokala hantverkare som
idag är våra medlemmar? Går det att lägga en del av budgeten till att närma oss dessa aktörer?
Kanske kan även några tyngre namn i styrelsen göra skillnad? Vi bör fundera över detta inför
valberedningen.

7. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 24 februari klockan 19.

8. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.
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