Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 9/6 2019
Närvarande: Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson.
1.
Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen
godkändes med tillägg av en punkt 5 b JAK och under punkt 8 ”Övriga frågor” tar vi in en punkt om
uppläggning av mötena.
2,
Folkomröstningen om Öresundskraft.
Den namninsamling som Bert Alfson startat för folkomröstning om försäljningen av Öresundskraft
kommer att överlämnas 12/6. Av allt att döma blir det en folkomröstning, kanske i höst. Det är då
viktigt att få så många som möjligt att rösta. Det är ju nämligen så att vågmästarpartiet SD har sagt att
de ämnar följa folkomröstningens resultat, men bara om valdeltagandet blir minst 51 %. Det är sällan
valdeltagandet blir så högt i kommunala folkomröstningar. Därför är det viktigt att vi hjälper till för att
få många att rösta och rösta mot försäljning. Stig ska meddela Bert vad vår 20-sidiga tidning ”Stoppa
Landborgsgaraget” kostade och var det trycktes. Vi bör försöka få medlemmar och sympatisörer att
hjälpa till på något sätt. Detaljer får vi återkomma till, när vi vet mer.
3.
Klimatmanifestationer 14/6 och därefter.
Beslöts att Stig söker tillstånd för klimatmanifestationer ca en gång i månaden med början i slutet på
augusti och till och med januari på liknande sätt som under våren. Övriga fredagar kommer
förmodligen en del att stå med plakat och mindre banderoller, men för att använda högtalare behövs
tillstånd. Vad vi gör av det tar vi upp på nästa möte.
4.

Öppet brev om planerna för bibliotek och p-garage under Stadsparken
Beslöts att Stig skickar den insändare ”Bygg ut biblioteket utan att skada Stadsparken”
Lena, Stig och Sven fick in på Min Mening som ett öppet brev till politikerna i Kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, stadsbyggnadsnämnd, miljönämnd och kulturnämnd. Det är också en protest mot att
bygga ett parkeringsgarage under Stadsparken.
5.
Ska vi delta med informationsbord m.m. på festivalen FOLKROT den 19 - 20 juli?
Beslöts att delta en av dagarna med informationsbord och med tillverkning av vindsnurror på Folkrot.
Lena, Stig och troligen även Sven tar sig dit. Stig informerar Ninni Karr.
5 b.
JAK
Formellt har det inte med Jordens Vänner att göra, men de fyra av de närvarande som är medlemmar i
JAK är positiva till att det bildas en JAK-förening i HelsingborgUlf, Per och Stig kan utgöra en
ansvarsgrupp, som ber JAK inbjuda alla JAK-medlemmar i Helsingborg med kranskommuner till ett
bildandemöte, som skulle kunna vara i lokalen. Ulf sköter alla formaliteter för detta.
6.
Nästa medlemsmöte.
Beslöts att nästa medlemsmöte blir onsdagen 21/8 kl. 18.00 – 19.30 med start i det inre rummet,
eftersom Enhetsgruppens antikvariat har öppet till 18.30. Vi bokade lokalens stora rum för JAK-möte
samma dag kl. 19.30 – 20.30.
7.

Korta rapporter.
a) Rapport från riksårsmötet 27-28/4.
Lena, Stig och Sven var närvarande på årsmötet i Göteborg. Det mesta antogs i enighet.
Valberedningens förslag till styrelse antogs utan motkandidater. Inte allt, men det mesta av våra
synpunkter på den strategiska planen antogs i enighet.
b) Rapport från Malmö European Fortum 4/5
Lena, Stig och Sven hade deltagit på detta möte, där Jordens Vänner var huvudorganisatör genom EUutskottet. En deklaration antogs av alla närvarande. Den hade huvudsakligen skrivits av Tord Björk
och Sven hade haft lite synpunkter. Mötet i Malmö avslutades med utfrågning av partier inför EUvalet. Endast Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Partiet Vändpunkt deltog. Det

sistnämnda är ett nybildat parti, som har startats bl.a. av Carl Schlyter och Valter Mutt, som hoppade
av Miljöpartiet och bl.a. röstat mot Värdlandsavtalet. Även Ellie Cijvat är med där.
c) Rapport från Nationaldagen 6/6, där vi har torgstånd
Lena och Stig skötte torgståndet vid båthuset på Fredriksdals friluftsområde, dit många barn och
föräldrar kom för att göra enkla vindsnurror. Troligen blev det gjort ca 160 vindsnurror. 55 personer
kom fram och skrev på listor för folkomröstning om Öresundskraft. Nästan inga tog av våra många
flygblad. Sven, som mest stod utanför huvudingången till Fredriksdal, samlade betydligt fler namn.
Kommunen tillhandahöll torgstånd för oss och många andra föreningar.
c) Övriga rapporter.
Sven rapporterade om en konferens Ecotransport, som skulle anta en deklaration att skicka till
regeringen. Konferensavgiften var över 5000 kr, så Sven deltog inte, men skickade in synpunkter bl.a.
om att minska transportbehovet. Sven har skickat ut sina synpunkter via e-post. Efteråt fick han veta,
att ingen av de närmare 500 deltagarna tyckte att regeringen gör tillräckligt, men det var olika
synpunkter om vad som bör göras.
Sven rapporterade om ett annat seminarium om att bygga rätt infrastruktur, arrangerat bl.a. av
tankesmedjan Fores med Mattias Goldman i spetsen. Sven hade skickat synpunkter dit också. Sven
åkte inte dit till Stockholm, ty det varade bara en timme.
Ulf delade ut en artikel om kobolt ur tidningen Elbil i Sverige. Litium finns det gott om, men kobolt
finns i mycket begränsade mängder. Därför är det viktigt att återvinna kobolt och det finns teknik för
det.
Ulf rapporterade att elbilar ska byggas i gamla SAAB-fabriken i Trollhättan. Planer på
elbilstillverkning i Landskrona var däremot en bluff.
Sven rapporterade att Sven, Lena och Stig var i Malmö för att lyssna på Ruzena som presenterade ett
tävlingsbidrag om avfallshantering. Vi tyckte Ruzenas bidrag var bäst och mest genomtänkt, men det
tyckte tydligen inte juryn.
Ulf rapporterade om ett bra 4 timmars TV-program om miljö på National Geografic.
Stig var på ett föredrag i Lund om Kuba och Venezuela. Zoltan Tiroler ordförande i Svens-kubanska
föreningen höll föredrag. Han berättade bl.a. att de allra flesta utlandsnyheter kommer från Reuter
(Storbritannien), AFP (Frankrike) eller AP (USA). Dessa får i sin tur det mesta från Pentagon.
Svenska medier har ibland egna korrespondenter, men de vågar tyvärr inte avvika från den ofta falska
bild, som Pentagon ger.
Sven rapporterade att det vi bestämde på ett regionalt möte om att ordna en blogg bl.a. om externa
köpcentra, tyvärr inte blivit förverkligad ännu.
8.
Övriga frågor.
Ulf väckte frågan om mötesordning borde ger mer tid till diskussion och mindre till formalia. Efter
diskussion kom vi fram till att försöka minska tiden för mer formella punkter och få mer tid till
diskussion. I kallelsen till nästa möte ska det avslutas med en punkt ”Fri diskussion om aktuella
ämnen”.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.

