
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 21/8 2019                         
Närvarande: Lena Lövendahl, Birgitta Möller, Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf 
Christoffersson.   
 
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen 
godkändes. 
 

2, Medarrangör till diskussionsmöte om Folkomröstningen om Öresundskraft. 
Beslöts att vara medarrangör till det diskussionsmöte om Folkomröstningen om Örersundskraft med 
Bert Alfson som inledare, som Enhetsgrupper ordnar. Datum för mötet bestäms dock först sedan 
kommunfullmäktige formellt beslutat om folkomröstning och också fastställt datum. Det sker troligen 
på kommunfullmäktigemöte i slutet på september.  
 
3. Klimatmanifestationer i höst.  

a) Ska vi genomföra manifestationer, om vi får tillstånd? 
Beslöts att genomföra klimatmanifestationer på liknande sätt som tidigare vid de tillfällen vi fått 
polistillstånd för, nämligen 30/8, 27/9, 25/10, 22/11 under 2019 och 24/1 år 2020 kl. 16.00-16.30. 

b) Flygbladsförslag.  
Det utskickade flygbladsförslaget godkändes med följande ändringar: Meningen: ”De rika länderna 
måste gå snabbare till nollutsläpp för att fattiga länder ska kunna bygga det vi redan har skolor, 
sjukhus, el och rent vatten.” ändras till: ”De rika länderna måste gå snabbare till nollutsläpp för att 
fattiga länder ska kunna bygga skolor, sjukhus, och ordna tillgång till el och rent vatten.” i första 
stycket på andra sidan. Meningen: ”Folkrörelser har stor betydelse, men hittills har vi bara lyckats 
hindra vissa försämringar – inte åstadkomma utsläppsminskningar.” ändras till: ”Folkrörelser har stor 
betydelse, men hittills har vi bara lyckats hindra vissa försämringar och samhället har inte minskat 
utsläppen.” i sista stycket på andra sidan.  
 
4. Eventuell kritik mot 5 G-nätet.  
Beslöts att Stig ska skriva till Jordens Vänners styrelse med dessa uppgifter om kritik mot 5G och 
framhålla att vi är oroliga, men inte tillräckligt insatta och att vi önskar att styrelsen tittar närmare på 
det. Stig skickar ut ett förslag till brev till de som är med på medlemsmötet och har e-post för att få in 
synpunkter innan det skickas till styrelsen.  

 
5. Svar på Folkuniversitets inbjudan Hettan. 
Beslöts att godkänna Stigs förslag till brev med korrigeringen att ordet ”gått” ändras till ”gott” på rad 
4 i sista stycket.  
 
6. Nästa medlemsmöte.  
Beslöts att nästa medlemsmöte blir onsdagen 2/10 kl. 18.15 med start i det inre rummet, eftersom 
Enhetsgruppens antikvariat har öppet till 18.30. En punkt blir eventuellt samarbete med andra 
miljöorganisationer för att ställa krav på kommunen Helsingborgs stad. Birgitta M ska skriva ett 
förslag till denna punkt inför medlemsmötet 2/10.  
 
7.  Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 
 
8.  Fri diskussion om aktuella ämnen. 
Ulf hade med några kopior av artiklar, som kopierades till mötesdeltagarna. Bl.a. var det en tabell över 
koldioxidutsläpp per invånare för olika länder. Vid lite granskning fann vi att tabellen avser utsläpp i 
Sverige och inte de utsläpp vi svenskar orsakar, vårt ekologiska fotavtryck, vilket hade varit bättre. 
Det blev ganska kort tid till diskussion.  
Vi behöver i fortsättningen ha drygt två timmar till medlemsmöten.  
Efter avslutat möte följde ett möte för att bilda JAK Helsingborg.  
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande. 


