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Föreningen Hållbart Byggande i syd
Styrelsemöte 140411
Närvarande
Anders Ejlertsson, Karin Höijer, Hans Sandgren, Anna Stuermer
Lokal
Hammenhögs Gästgivaregård, Hammenhög

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justeringsman
Mötet väljer Anna Stuermer som sekreterare och Karin Höijer till justerare av protokollet.

3. Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte gås igenom och skrivs under av Karin (har justerats per mail).

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

6. Genomgång av idéer
Hans Sandgren och Anders Ejlertsson har gjort en första sortering och sammanfattning av de
idéer som kom fram under årsmötet. Mötet diskuterar huruvida de är begripliga, hur aktuella
de är och hur genomförbara. Varje projektidé kommer att ha en projektledare. De projekt som
kommer utgöra del av verksamhetsplanen redovisas till resten av styrelsen, varvid synpunkter
tas in. 2/5 skickas vårt förslag ut till medlemmarna. Eventuell respons tas i beaktning och
beslut tas vid nästkommande styrelsemöte. (22/5)
Hans och Anders överför projektidéerna i budgetform för revidering av leaderprojektet.
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6. Arbetsfördelning inom styrelsen
Förutom rollerna ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör beslutas arbetet delas
upp enligt följande:
Paula och Karin utgör arrangemangsgruppen vilka har en sammanhållande roll kring
arrangemang och föreläsningarna. Själva arrangemanget beslutas av styrelsen.
Sekreteraren står för kommunikationen, (dvs mailens inbox och webben). De olika rollerna
överlappar i vissa situationer varandra.
Anders och Eva Samuelsson står för marknadsföring och framtagande av trycksaker.
Claes Björkman är pressansvarig med uppgift att se till att arrangemang är med i lämplig
fackpress.

8. Övrigt
Ventilationsföreläsningen ändras av Anders och skickas ut till medlemmarna.

9. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte: 26/5 kl17 på Färg och Formhantverkarna, Björkvägen 3 i Sjöbo.

10. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

.......................................................
Anna Stuermer
Justeras
.......................................................
Karin Höijer
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