Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 17/12 2019
Närvarande: Per Nilsson, Stig Broqvist och Sven Broqvist.
Lena Lövendahl och Ulf Christoffersson hade anmält förhinder.
1.
Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen
godkändes, men några punkter anmäldes till övriga frågor..
2,
Folkomröstningen om Öresundskraft 12/1.
Vi fortsätter naturligtvis att stödja nej-sidan i folkomröstningen om försäljning av Öresundskraft. Stig
ska göra lämpliga utskick. Påpekades att det stod ett fel i kallelsen. Förtidsröstningen börjar 2/1 och
inte 2/12.
3.
Klimatmanifestationer under vårterminen. Hur gör vi?
Vi har tillstånd för ännu en manifestation med cykelkärra, högtalare och banderoller, nämligen 24/1.
Det är också viktigt att hinna skriva dels miljörörelsens historia och dels hur man kan klara en rättvis
klimatomställning inklusive hur systemet behöver, kan och måste ändras. Vi beslöt därför att vi inte
söker liknande polistillstånd, utan att vi kommer med en eller ett par banderoller och står där
tillsammans med andra då och då, när vi känner för det. Om det inträffar något som gör att liknande
samarbete som inför klimatdemonstrationen 29/11 blir aktuellt, bör vi vara öppna för det. I så fall tar
vi upp det på medlemsmöte. Preliminärt skulle samarbete kunna startas om de som varit med på
medlemsmöte blir överens via mail och om det finns viktiga brådskande skäl. Den 24/1 berättar vi hur
vi ställer oss.
4.
Nästa medlemsmöte.
Nästa medlemsmöte blir tisdag 18/2, kl. 18.15.
5.
Övriga frågor.
a) FN:s klimatmöte i Madrid och artiklar i Aftonbladet om Greta Thunberg. Artiklarna i
Aftonbladet beskrevs i kallelsen. Det har skrivits en del om FN:s klimatmöte i Madrid, Isabella Lövin
har hållit presskonferens, men vi kan konstatera att politiken är inte i närheten av vad som krävs.
b) Stadsbiblioteket. I HD 17/12 står det ”Bibliotek byggs om i samråd med folket”. En person
ska anställas för att lyssna på kommuninvånarnas synpunkter vad gäller innehållet. När de gäller det
yttre verkar de bestämt att det ska bli under jorden i Stadsparken och att det behövs ett
parkeringsgarage. Vi håller inte alls med och har framfört synpunkter tidigare. Man ska ta fram en ny
detaljplan, så vi måste då passa på att framföra synpunkter på ett bättre alternativ. De alternativ vi
tidigare framfört är bättre inte bara för den globala miljön och klimatet utan också för den lokala
miljön och den flitigt använda lekparken i Stadsparken och det blir billigare.
c) Ring P1. Sven hade nått fram till Ring P1 och framfört hur orimlig massbilismen är.
d) Jordens Vänners hemsida på riksnivå. Per påpekade en del brister i hemsidan och vi
instämde i hans synpunkter.
e) Skånetrafiken har gett ut en broschyr, där de visar även de ekonomiska fördelarna för den
enskilde att välja kollektivtrafik, men det stämmer inte, ty de har räknat bilkostnaden alldeles för högt
och nu höjt kollektivtrafiktaxan för många. Per har den broschyren. Stig har skrivit tre insändare om
att Jojo-kortet avskaffas och fått kontakt med okända personer, som letat upp Stigs e-postadress, och
skickat intressant information, bl.a. protokoll från Länstrafiken i Kalmar. Vi får granska detta närmare
efterhand.
6.
Fri diskussion om aktuella ämnen.
Det blev ingen ytterligare diskussion.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.

