Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 21/8 2017
Närvarande: Claudia Velasquez, Lena Lövendahl, Per Nilsson, Rune Celvinsson, Stig Broqvist, Sven
Broqvist och Ulf Christoffersson. T.o.m. punkt 2, d.v.s. om namninsamlingen deltog även Ingrid
Mattiasson-Saarinen, Veikko Saarinen.
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Dagordningen godkändes med tillägg av
Rune utskickade förslag tas upp under 2 c Övrigt med namninsamlingen och att utskickat förslag till
Öppet brev och Framtidsveckan tas upp under 5 Övriga frågor.

2. Namninsamling för folkomröstning om Landborgsgaraget.
a) Rapporter om hur det gått hittills, hur många namn vi fått in.
Utifrån det vi visste om hade vi hittills fått in drygt 6400 namn. Vi vet att ett antal listor finns
på olika håll, men inte hur många namn som finns på dem och därför kan vi inte räkna in det.
b) Organiseringen i grupper enligt beslut på föregående möte har gett en förbättring.
De fem grupper vi tänkte, som tillsammans har som mål att samla 800 namn tillsammans har
under vecka 32 och 33 inte riktigt lyckats nå målet men nästan. Vi måste försöka anstränga
oss så vi uppnår veckomålen. I så fall kommer vi att kunna få tillräckligt med namn.
Stig ska skicka ett pressmeddelande där ovanstående under 2 a och 2 b i princip finns
med.
Rune har fått kontakt med en förälder, som har barn på skolor vid Bergaliden. Claudia
har ordnat en ny Facebooksida efter kontakt med Ellie Cijvat i Jordens Vänner Malmö/Lund.
c) Övrigt med namninsamlingen.
Vi nämnde några arrangemang, som troligen kan vara bra att bevaka, men utan att vi drar ihop
så mycket folk som under Hx-festivalen. De personer eller grupper som vill kan vara där.
Antikrundan på Sofiero gård torsdag 24/8.
Trädgårdsfest på Sofiero 25-27/8 öppet kl. 10-18. Stig och Sven avser att vara där.
Helene Sjöholm, Pålsjöbaden 30/8 ?
Stadsdelsdagar: i Planteringen lördag 2/9 (Vänsterpartiets grupp), i Rydebäck lördag 2/9
(oklart vem), i Närlunda lördag 11/9 (Vänsterpartiets grupp).
I övrigt är det troligen bra att vara utanför olika affärer.
Ingrid föreslog att vi träffas på ett arbetsmöte för att gemensamt bedöma vilka namn
som är giltiga. Vi bestämmer dag under punkten om nästa medlemsmöte.
Rune hade skrivit ett förslag till insändare som bl.a. tog upp e-handel. Lena, Stig och
Sven hade vissa kritiska kommentarer till en formulering i Runes förslag och skrivit
synpunkter på att bilen har många fler problem än det som kommer ur avgasröret. Mötet
rekommenderade Rune att omformulera sin insändare med beaktande av framförda
synpunkter och Lena, Stig och Sven att göra en annan insändare av sina synpunkter. Man kan
t.ex. under namnen skriva aktiva i Jordens Vänner.
Runes idé om medborgarförslag och att 100 personer kan komma en kväll till
kommunpolitiker för att framföra synpunkter kan vara en god idé. Men att nu försöka få 100
personer att komma vid ett tillfälle skulle kräva så mycket tid för telefonsamtal att det är helt
orealistiskt nu. Fram till och med oktober måste vi koncentrera oss på namninsamlingen.
3.
Nästa medlemsmöte.
Arbetsmöte för att bedöma vilka namn som är giltiga blir måndag 11/9 kl. 12 i lokalen.
Viktigt att Ingrid, Rune, Stig och Sven kommer. Försök få in listor till dess.
Nästa medlemsmöte och namninsamlingsmöte blir måndagen 18/9 kl. 18.15 i lokalen.
4.

Deltagande i Prideparaden eller inte.

Tyvärr kolliderar Prideparaden med Opinionsmöte 9/9 mot Natoövningen Aurora. De
närvarande föredrog att gå på opinionsmötet i stället för prideparaden utom de som lovat delta
i prideparaden som representanter för Vänsterpartiet (Claudia och Ingrid). Beslöts därför att
inte anmäla Jordens Vänner till Prideparaden. Vi fann det olyckligt att arrangemangen
kolliderar.
5.

Övriga frågor.
Förslaget till öppet brev till Skånetrafiken om utökad kapacitet på tåg särskilt för
barnvagnar antogs med påpekandet att det bör framgå att det även gäller regionbussar och
stadsbussar.
Per var tvungen att gå till bussen (regionbuss), så Lena tog över som mötesordförande.
Stig hade fått mail från Anton Pettersson på Studiefrämjandet om att Framtidsveckan
blir av. Stig hade svarat att han trodde att det inte blev något, eftersom det dröjt så länge och
att mailet inte innehöll någon information om finansiering av lokalhyra och marknadsföring,
samt att det var svårt att hinna med nu med tanke på arbetet med namninsamlingen. Mötet var
överens med Stig, att den av oss föreslagna debatten inte kan bli av såvida inte kommunen,
Studiefrämjandet eller liknande betalar hyra av Stadsbibliotekets hörsal eller motsvarande
lokal, marknadsföring, samt stöder med administrativt arbete som lokalhyra, inbjudningar
m.m. men ändå enligt vårt förslag.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson,
mötesordförande och Lena Lövendahl, mötesordförande under sista ärendet.

