
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 17/4 2019                         
Närvarande: Claudia Velasques, Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf 
Christoffersson.   
 
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen 
godkändes med tillägget under punkt 4 b ”Korta rapporter” om rapport från JAK:s riksstämma (Ulf), 
nytt om flyg (Ulf) och utskick om flyg och tågtrafik (Sven). 
 

2, Agerande på Jordens Vänners riksårsmöte. 
Stig redogjorde för den enda motionen som inkommit. Den är från Jordens Vänner Uppsala, som vill 
att Jordens Vänner ska fortsätta vara med i Milkas (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat). Styrelsen 
svarar att förra årsmötet gav styrelsen i uppdrag att förhandla om inträde i MKG 
(Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning), där bland annat Naturskyddsföreningen och 
Fältbiologerna ingår. Både Jordens Vänner och FMKK (Folkkampanjen mot kärnkraft kärnvapen), 
som ingår i Milkas har sökt inträde i MKG och därmed skulle Milkas upphöra. Styrelsen yrkar därför 
avslag på delar av motionen. Efter synpunkter från Ulf och Stig var vi överens om att det viktigaste 
när det gäller kärnkraften är att den ska avvecklas. Kärnavfallsfrågan får inte bli ett alibi för fortsatt 
drift av kärnkraft, ty det finns ingen säker kärnavfallsförvaring. Om det inte under årsmötet framgår att 
det finns skillnader mellan MKG och Milkas i synen på dessa frågor går vi på styrelsens linje.  
 
Vi diskuterade grundligt Stigs förslag till yrkanden angående verksamhetsplanen. Efter några 
ändringar och tillägg ställde vi oss bakom ett antal yrkanden enligt bilaga. En punkt som hade med 
utskottet för miljövänligt ekonomiskt system att göra, skulle vi fundera ytterligare via mailkontakter 
hur vi ska ställa oss till.  
 
I övrigt avgörs agerandet på årsmötet 27-28 april i Göteborg av våra representanter Lena Lövendahl, 
Stig Broqvist och som ersättare Sven Broqvist.  
 
3. Nästa medlemsmöte.  
Beslöts att nästa medlemsmöte blir söndagen 2/6 kl. 16.00.  
 
4.  Korta rapporter. 
 a) Rapport från det regionala mötet 31/3. 
Det började med att Vilmer Andersen, vänsterpartist i regionpolitiken, redogjorde för turerna kring 
frågan om utbyggnad av E6. Vi kom fram till att det var viktigt att arbeta mot utbyggnad av E6. Det 
framkom sedan också att EU-utskottet och Bonde- och urfolksutskottet blivit överkörda av 
riksorganisationen och var mycket missnöjda. Tord valdes till representant för Jordens Vänner Skåne 
Blekinge.  
 b) Övriga korta rapporter 
Ulf rapporterade från JAK:s riksstämma 12-13/4 i Skövde. JAK har 36000 medlemmar, varav 51 
deltog på riksstämman. Det var inga motioner. Antal anställda har minskat från 38 till 25. Nytt 
banksystem i maj kostar mycket. Antal medlemmar och antal lån är tyvärr sjunkande. 
Ulf berättade att kommersiellt flyg med elektriska ganska små flygplan startat i Kanada.  
Sven berättade om utskick han gjort om nyheten att inrikesflyget minskar, troligen som följd av 
klimatdiskussionen och om tågsemester. En facebookgrupp har startat med 60000 deltagare med tips 
om hur man kan åka tåg på semester ner i kontinenten. Man talar om slow travel, att resan ska få ta tid 
för att kunna se landskapet, som motvikt till talet om höghastighetståg.  
 
5.  Övriga frågor. 
Stig rapporterade att vi äntligen fått medlemsförteckning. Av de 27 medlemmarna fanns 22 redan på 
vår utskickslista. En hade varit med men strukits, eftersom e-posten inte kom fram. Nu fick vi ny e-
postadress till honom. En annan hade för några år sedan begärt att få bli struken, eftersom han då 
flyttat till Malmö. Tre hade vi aldrig haft på vår lista. Två av dem har vi nu e-post till, medan vi varken 
har e-post eller vanlig adress till en person.  
 



Vi tog ställning för de båda pågående namninsamlingarna dels mot försäljningen av Öresundskraft, 
dels mot rivningen av Sundspärlan (Folkets park), men utan att lova aktivt deltagande. Claudia hade 
ordnat en facebookgrupp i Jordens Vänner Helsingborgs namn mot Landborgsgaraget. Beslöts att hon 
nu kan göra om det till en grupp mot försäljningen av Öresundskraft.  
 
Claudia föreslog att Jordens Vänner Helsingborg i höst kunde arrangera ett föredrag med Jens Holm 
på Stadsbiblioteket i samarbete med Vänsterpartiet och Djurens rätt. Hon tror att det kan locka många 
ungdomar. Vi tog inte ställning nu, utan Claudia får återkomma med ett skriftligt förslag till nästa 
medlemsmöte.  
 
Stig har fått svar från Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström på ett brev med kritiska 
synpunkter på en debattartikel av 19 klimatorganisationer. Stig hade skrivit ett förslag till svar. Vi 
hann inte diskutera det på mötet. Beslöts att vi tar ställning till eventuella ändringar i formuleringen 
via mail, så Stig kan skicka ett svar i början på nästa vecka.  
 
Stig har skrivit en korrigerad version av dispositionen för Miljörörelsens historia sedd från 
Miljögruppen i Helsingborg. Det är i första hand en uppdatering av det som skett de senaste åren. Vi 
hann inte diskutera den på mötet utan får göra det vid senare möte.  
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande. 
 


