Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 6/11 2017
Närvarande: Lena Lövendahl, Per Nilsson, Rune Celvinsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf
Christoffersson.
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen godkändes
med ett flertal tillägg under punkten 3. Övrig verksamhet framöver, se nedan.
2. Debatt i Stadsbiblioteket 22/11 om Landborgsgaraget.
Det blev först allmän diskussion om debatten 22/11. Rune hade på eget initiativ bjudit in partierna till
debatt och bokat Stadsbibliotekets hörsal. Efter diskussion med viss kritik kom mötet ändå fram till att
ställa sig helt bakom initiativet och att det nog kan vara bra med en debatt nu snart efter
namninsamlingens avslutande med tillfälle för folk att ställa frågor. Därefter bör vi nog vänta med
stora debatter tills efter kommunfullmäktiges beslut om folkomröstning och när den börjar närma sig.
Jordens Vänner Helsingborg står som arrangör och Rune blir konferencier för mötet.
a) Frågor att ställa till politiker
Människor i publiken får ställa frågor, men det är bra om vi har förberett oss, så vi har frågor att ställa.
Stig hade skrivit ett förslag på 10 frågor, som han delade ut under mötet, och som man inte hann läsa
under mötet. Han ska maila ut dem till dem som var med på mötet. Därefter klarar vi ut via mail vilka
frågor vi vill ställa, vem som ställer vilka frågor o.dyl. Det betonades också att det gäller att fundera på
vilka svar vi kan tänkas få, och vilka repliker vi bör ställa. Beslöts att den som ställer en fråga efter
politikersvar bör få möjlighet till kort replik, om tiden medger det.
b) Kostnader.
Den stora kostnaden är lokalhyra på ca 2500 kr. Rune hade pratat med Sofia på Jordens Vänners
kansli, som sagt att Jordens Vänner riks kan betala det. Rune fick i uppgift att få det bekräftat och se
till att det praktiska fungerar, så räkning för lokalhyra skickas till kansliet.
c) Hur sprider vi information
Rune och Stig ska se till att utforma affisch och flygblad, Stig trycker och sedan ska det spridas.
d) Ev. övrigt med debatten.
Vi kan komma in i lokalen kl. 18.00 och ställa i ordning. Partierna får 4 minuter var i inledning. De
partier som meddelat att de kommer är L, MP, S och V. Tre partier har meddelat att de inte kommer:
C, M och SD. Inget besked har kommit från KD. Rune har huvudansvar för mötet, men ber andra om
hjälp med det som behövs. Rune kontaktar Stadsbiblioteket för att försöka få dem att informera om
debatten på sin hemsida.
3.

Övrig verksamhet framöver.
a) Uppdatera hemsidan.
Stig ska be Bernd att uppdatera hemsidan nu efter att namninsamlingen är klar med resultatet och
pressmeddelande men också med uppgifter om debatten 22/11. Hemsidan bör dock fortsätta ha samma
huvudinriktning som nu på namninsamlingen för folkomröstning om Landborgsgaraget tills
kommunfullmäktige tar beslut om folkomröstning. Då ska huvudinriktningen bli på den kommande
folkomröstningen, under förutsättning att beslutet blir så.
b) Nätverket för rättvisa och solidaritet.
Vi har haft en del kritik, men nästa möte 1/2 skulle handla om fred med Karin Utas-Carlsson och Jan
Fredriksson (Föreningen Nej till Nato). Vi beslöt därför att kvarstå i nätverket tills vidare. Sven fick i
uppgift att i samråd med Stig svara på ett mail 2/11 från Nätverket.
c) Stig påminde om Jordens Vänners manifestation och seminarium i Göteborg 1718/11 med anledning av EU-toppmötet där.
d) Marcus Friberg, kommunalråd (mp) ville gärna träffa oss och prata om kampen mot
Landborgsgaraget. Stig fick i uppgift att svara att vi gärna träffar honom men efter debatten 22/11.
e) Finansiering av utskick inför folkomröstningen.
Det borde vara så att kommunen anslår pengar till de två parterna i folkomröstningen, om det blir en
folkomröstning. Det kan vi dock inte lita på, utan vi måste försöka klara oss på annat sätt. Stig ska
fråga Jordens Vänners kansli och styrelse, om riksorganisationen kan hjälpa till på något sätt, t.ex.
hjälpa till att ansöka om pengar, att kunna låta Jordens Vänners postgiro används för insamling av

pengar om man märker talongen med t.ex. ”mot Landborgsgaraget” e.dyl. Stig ska också fråga Karin
Stenholm i Ängelholm, om det var så att Ängelholms kommun anslog pengar till parterna i
folkomröstningen om Pyttebroområdet.
f)
Namninsamlingsförening. Rune framförde en idé om att det vore bra med en förening
med 100 personer som kan tänka sig att samla 20 namn per månad under 6 månader för en
folkomröstning om olika frågor. Något beslut togs inte.
g)
Eventuell diskussion med klimatförnekare. Stig hade vid namninsamling träffat Sture
Åström, som skrev på kravet på folkomröstning, men inte håller med om att människor påverkar
klimatet. Han vill gärna komma och förklara sin syn. Stig frågade mötet om vi någon gång skulle
ordna en diskussion, som inleds dels av Sture Åström, som förklarar varför han inte tror människan
påverkar klimatet och dels av Stig, som förklarar vilka åtgärder, som Jordens Vänner Helsingborg
tycker behövs för att klara klimatet och som vore bra för oss människor oberoende av klimathotet.
Medlemsmötet tyckte inte det var en bra idé. Per berättade att Sture Åströms synpunkter finns på
internet på ”klimatsans”.
h)
Stig påminde om att Jordens Vänners årsmöte på riksnivå beslöt om två olika projekt
med en skrift. Dels gäller det trafik utifrån den s.k. Förbifart Stockholm och trafikprojekt i olika
kommuner t.ex. Landborgsgaraget i Helsingborg. Dels gäller det Rättvis klimatomställning. Stig och
kanske andra i Jordens Vänner Helsingborg är inblandade. När Stig har hunnit skriva något ska det tas
upp på medlemsmöte.
i)
Sven påminde att Jordens Vänner Skåne-Blekinge bestämt göra en skrift om Externa
köpcenter. Sven skulle leta reda på en del dokument och Stig skulle skriva en del som också skulle
ingå i Miljörörelsens historia. När Stig och/eller Sven hunnit göra det tar vi upp det på medlemsmöte.
j)
Rune nämnde att han skrivit en bok ”Drakens andedräkt” som snart ska tryckas. Den
handlar om klimatet. Han tyckte att vi kanske borde ordna en debatt inför valet 2018.
4.
Nästa medlemsmöte. När ska vi ha årsmöte?
Vi har inte haft något årsmöte med verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för år 2016, eftersom
vi haft fullt upp med namninsamlingen för folkomröstning. Beslöts att vi tar ett årsmöte med
verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport både för åren 2016 och 2017 någon gång i början av år
2018 senast i mars 2018.
Nästa medlemsmöte kombinerat med julfest blir måndag 11/12 kl. 18.15. Lena och Stig ordnar glögg
och pepparkakor o.dyl.
5.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor utöver de vi klarat av under punkt 3 förelåg.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.

