
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 21/3 2019                         
Närvarande: Göte Berg, Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist, Susann Sionsky, Sven Broqvist 
och Ulf Christoffersson.   
 
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen 
godkändes. 
 

2. Verksamhetsberättelse för Jordens Vänner Helsingborg 2018.  
Verksamhetsberättelsen är mycket omfattande, men så har ju åren 2017 och 2018 varit de mest aktiva 
för Jordens Vänner Helsingborg sedan Barsebäcksmarschernas dagar. Stig redogjorde att den 
utskickade verksamhetsberättelsen korrigerats ett par gånger och att vi utgår från den senast utskickade 
versionen. Sven påpekade att vi lämnat in två frågor till SVT Helsingborgs debatt inför 
kommunalvalet. Stig ska skriva ett tillägg om detta och skicka till Sven och Per för synpunkter. Med 
detta tillägg godkändes verksamhetsberättelsen.   
3. Ekonomisk rapport för Jordens Vänner Helsingborg 2018. 
Stig redogjorde i grova drag för den ekonomiska rapporten. Den godkändes.  
4. Revisorernas rapport. 
Per läste upp revisionsberättelsen, som tillstyrker ansvarsfrihet. Den godkändes. 
5. Fråga om ansvarsfrihet för år 2018. Beslöts bevilja ansvarsfrihet för år 2018.  
 
6.  Val av representanter till Jordens Vänners riksårsmöte i Göteborg 27-28/4.  
Efter frågan vilka som ville åka till årsmötet i Göteborg, visade det sig att Lena och Stig ville åka, och 
kanske även Sven, men han hade ännu inte bestämt sig. Beslöts att välja Lena Lövendahl och Stig 
Broqvist till representanter för Jordens Vänner Helsingborg på Jordens Vänners årsmöte med Sven 
Broqvist som suppleant.  
7. Nästa medlemsmöte.  
Beslöts att nästa medlemsmöte blir onsdagen 17/4 kl. 18.15 med början i det inre rummet, så länge 
Enhetsgruppens antikvariat är öppet och kunder är kvar. Vi hoppas att vi då fått motioner och 
propositioner, som ska behandlas på årsmötet, så vi kan ta ställning till dem.  
8.  Korta rapporter. 
 a) Hur det gått med vårt medborgarförslag.  
För någon vecka sedan hade bara 8 anmält att man stöder förslaget om medborgardialog om klimatet.  
 b) Övriga korta rapporter 
Regionalt Jordens Vänner möte blir i Malmö söndag 31/3 kl. 10.30. 
JAK har sitt riksårsmöte 12-13/4 i Skövde. Ulf åker dit. Han berättade att det inte gick att boka 
hotellrum om man inte har kreditkort av typ VISA. Vanligt bankkort Maestro dög ej.  
Ulf kan tänka sig att försöka starta en förening JAK Helsingborg. 
Stig berättade att han via Sven fått klimatnyheter med länkar till flera artiklar bl.a.: 
270 forskare stöder Greta Thunberg och andra klimatstrejkande ungdomar.  
19 miljöorganisationer har skrivit en artikel mot att bygga fler motorvägar och flygplatser, men där 
man överdrivet berömmer regeringen och påstår att Sveriges klimatutsläpp minskat men alldeles för 
lite, trots att det i själva verket ökat, om man även räknar med svenskars utrikes flygresor och import 
av konsumtionsvaror. Även Jordens Vänner var med bland de 19 miljöorganisationerna.  
Imorgon, fredagen 22/3, genomför vi en klimatmanifestation på Stortorget utanför Rådhuset. 
Lena rapporterade att hon nu skickar in anmälan för Jordens Vänner Helsingborg att delta med ett 
stånd på nationsdagsfirande på Fredriksdals friluftsmuseum. Vi har som tidigare år informationsblad 
och tillverkning av enkla vindsnurror för barn.  
9.  Övriga frågor. 
Stig vill ta upp kritik mot de allvarliga bristerna i de 19 miljöorganisationernas debattartikel i samband 
med Jordens Vänners riksårsmöte. Stig ska skriva ihop synpunkter, som skickas via mail till aktiva i 
Jordens Vänner Helsingborg för att få synpunkter. Sedan skickas gemensamma synpunkter till styrelse 
och kansli. Vi vill inte slå ner på det utan framföra konstruktiv kritik, så det kan bli bättre nästa gång.  
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande. 
 


