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Action Point Lista
Vad
Uppföljning Tuvas offert projektansökan

Vem
Ebba

Till när?
13/8

Få lista Events/Samarbeten från Anders

Karin

13/8

Kallelse och dagordning nästa styrelsemöte 13/8

Roland

Kallelse och dagordning extrainsatt årsmöte 3/9

Roland

6-20/8

Förberedelser Event kring Hampa 3/9

Jöns

13/8

Förarbete Event kring Sunda Hus/Basta

Ebba

13/8

Föreningen Hållbart Byggande i syd
Styrelsemöte 150624
Plats
Hos Eva Samuelsson, Hörby
Närvarande
Roland Birgersson, Peter Eriksson, Karin Höijer, Paula Ode, Anna Stuermer, Jöns Svensson
och Ebba Örwall-Lovén

1. Mötets öppnande
Mötets ordförande, Paula Ode, förklarar mötet öppnat.

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

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

4. Föregående protokoll
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Inga kommentarer avseende förra mötets protokoll

5. Offert Tuva, samt projektansökningar
Ingen offert har inkommit från Tuva avseende att skriva en projektansökan för
utbildningsplattformar eller kompetensutbildning. Ebba följer upp.

6. Hemsidan (Karin)
Hemsidan var vid ett tillfälle kapad och maillistan användes för reklamändamål. Detta är nu
åtgärdat och förebyggt.

7. Medlemsundersökning (Eva S., Jöns, Peter)
Jöns har ringt ett par medlemmar för att fråga om deras uppfattning om föreningen och
möjlighet att engageras sig allmänt och specifikt kring en workshop. Alla har pressat med tid
och har mest utbyte av föreningen i form av föreläsningar inom specifika ämnesområden. Att
driva och vara delaktig i projekt och att delta i en workshop kräver för mycket egen insats.
Medlemmarna tycker nivån med föreläsningar och nätverkande är intressant som den är.
Styrelsen beslutar fortsätta i den begränsning som är med föreläsningar och studiebesök i
intressanta ämnen med den insats vi som styrelse har möjlighet att genomföra. Medel får
sökas för större seminarier och projekt. En workshop kommer inte hållas i nuläget.

8. Vad vill vi med föreningen?
Se punkt 7 ovan.

9. Administratör i föreningen? Finns det behov, samt ekonomi till det?
Styrelsen kan se nyttan av en administratör och ser höjd medlemsavgift som ett sätt att
finansiera detta. De som blir medlemmar sista kvartalet får vara medlemmar hela nästa år. En
extrainsatt årsstämma hålls efter sommaren för att genomföra detta.
Lena Wemar fortsätts användas för den löpande bokföringen.

10. Ekonomin (Karin)
Ett resultat efter leaderprojektet går ännu inte att få. Det återstår moment. Uppföljning av
ekonomin vid nästa styrelsemöte.
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Frågan om sponsorer diskuteras. Styrelen anser det inte vara förenligt med föreningens syfte i
att vara stå i oberoende ställning gentemot specifika material/byggsystem.

11. Planering inför hösten (Medlemsmöte, temadag om Sunda Hus/Basta,
Malmö Cleantech)
Anders Ejlertsson har förmedlat ett antal potentiella samarbeten till Karin. Karin ber honom
specificera. Följande hållpunkter sätts till hösten (Datum preliminära):
Tors 3/9 Österlenhampa och Artekta, Jöns Svensson. Eventuellt tillsammans med Paulien de
Bruijn, institutionen för biosystem och teknologi, Alnarp. Plats hops Jöns. Upplägg: 1) Lunch
och extrainsatt årsmöte. Årsmötet ska vara kort och koncist! 2) Hampa, se på försöksvägg och
presentation av Österlenhampa
Roland kallar till detta event som också är ett extrainsatt årsmöte tidigast 6/8 och senast 20/8.
Fre 16/10 Sunda Hus/Basta. Ebba gör förarbete.
Tors 19/11 Event utifrån ett av Anders förslag. Karin pratar med Anders.
Vid varje event beslutas ha en stående informationspunkt där styrelsen berättar det senaste
kring föreningen. Vid träffarna passar styrelsen även på att fråga medlemmarna mer
informellt vad de förväntar sig av föreningen och vad de kan tänka sig bidra med.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

13. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte sätts till 13 augusti kl16. Hos Roland, Onslunda 3943. Roland kallar till
mötet och är mötesordförande.

13. Mötets avslutande
Ordföranden avslutar mötet.
Vid protokollet: ..................................................................................... Anna Stuermer

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