Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 24/2 2019
Närvarande: Håkan Karnerfors, Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist och Sven Broqvist.
1.
Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen
godkändes med tillägg om nationaldagen och externa köpcentra under punkt 4. Verksamheten
framöver i övrigt. Håkan, som är med på första medlemsmötet, hälsades välkommen. Han antecknade
som intresserad på diskussionsmötet 31/1 om Att ta klimatfrågan på allvar.
2.
Fortsatta klimatmanifestationer. Vi fortsätter med de manifestationer vi har tillstånd för ca
en gång i månaden. Omställningsrörelsen står med små plakat även övriga fredagar samma tid, vilken
man kan göra utan polistillstånd. En 4:e-klass på Västra Ramlösa skola ordnar klimatstrejk på sin
skola vissa fredagar. Kanske kommer de till vår manifestation någon gång. Det finns ett upprop om
klimatmanifestationer världen runt fredagen 15/3. Beslöts att ta reda på mer och uppmana folk att
komma till manifestation fredagen 15/3. Vi söker inget tillstånd utan kommer bara dit med banderoller
och utan högtalare.
3.

Uttalanden
a) Om stort bygge på Råå. Mötet ställde sig bakom utskickat förslag.
b) Om Östra Ramlösa i ett större sammanhang. Beslöts om några ändringar på fem ställen.
Stig ska utifrån de synpunkter som framkommit skicka ett förslag till de närvarande. När vi via
e-post är överens, ställer sig mötet bakom det ändrade uttalandet.
c) Om försäljning av Öresundskraft. Beslöts om ett par ändringar utifrån en tidningsartikel.
Stig ska utifrån de synpunkter som framkommit skicka ett förslag till de närvarande. När vi via
e-post är överens, ställer sig mötet bakom det ändrade uttalandet.
d) Till vilka ska det skickas ut. Det om Öresundskraft bör komma först och gå till politiker i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, Öresundskrafts styrelse och massmedia. Det är Östra
Ramlösa och andra områden i ett större sammanhang bör skickas till politiker i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och stadsbyggnadsnämnd samt massmedia. Det om
planer på båthall intill naturreservat på Råå bör skickas till politiker i miljönämnd och
stadsbyggnadsnämnd samt massmedia. Stig ska dock höra med initiativtagaren Göte, om han
har andra synpunkter på det.

4,
Verksamheten framöver i övrigt, bl.a. nationaldagen. Vi vill fortsätta dels med utskottet för
miljövänligt ekonomiskt system och med att skriva miljörörelsens historia och i övrigt inte ta på oss
för mycket.
Lena redogjorde för brev från kommunen om att ha informationsbord på nationaldagen 6/6 på
Fredriksdal. Beslöts att svara ja på detta på liknande sätt som tidigare år.
Sven påpekade att vi vid regionalt möte sagt att vi skulle skriva en del om externa köpcentra på en ny
blogg.
5.
Nästa medlemsmöte och årsmöte. Nästa medlemsmöte torsdag 21/3 kl. 18.15
Efter ett ganska kort telefonmöte med Maria Pettersson från Jordens Vänners riksstyrelse, som på
grund av sjukdom ej kunde komma, beslöts att söndag 10/3 kl. 13.00 ha ett nytt möte med henne.
Utskottet för miljövänligt ekonomiskt system har ett möte innan, söndag 10/3 kl. 11.15.
6.

Korta rapporter.
a) Jordens Vänners riksårsmöte blir 27-28/4 i Göteborg och det kombineras med en
framtidskonferens. Troligen vill de att Stig berättar om striden om Landborgsgaraget.
b) Hur det gått med vårt medborgarförslag. Det har hittills bara fått stöd av 7 personer.
Man kan stödja det på nätet eller via telefon.
c) Svens insändare om flyg. Sven hade fått infört en insändare mot flyg och med beröm av
Konserthuset, som beslutat att ej flyga in artister eller dirigenter.
d) Regionalt möte blir i Malmö söndag 31/3 och troligen blir det i samband därmed en debatt
om utbyggnad av E6.

e) JV Hbg diskussionsmöten. Vi har tillsammans med Enhetsgruppen arrangerat två lyckade
diskussionsmöte 31/1 om att ta klimatfrågan på allvar och 14/2 om plast överallt. Det var
givande diskussioner även om deltagarantalet inte var så stort 10 resp. 14 personer. Vid första
mötet skrev två nya personer upp sig som intresserade av Jordens Vänner.
f) Övriga korta rapporter. Inga fler rapporter.
7.
Övriga frågor. Birgitta Möller hade föreslagit att vi ska sälja boken ”Scener ur hjärtat” av
Malena Ernman, Beata Ernman, Greta Thunberg och Svante Thunberg. Mötet var lite frågande,
eftersom vi inte har vana att sälja böcker och den förmodligen är lätt att få tag på i bokhandeln. Vi har
dock inget emot att sälja den, men frågan är när. Kanske kan vi komma överens med Enhetsgruppen
om att den kan säljas på Enhetsgruppen och vid enstaka tillfällen av Jordens Vänner. Stig ska be
Birgitta ta reda på mer, bl.a. om möjlighet att sälja på kommission.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.

