
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 21/4 2020                         
På grund av restriktioner under coronakrisen var det ett telefonmöte.  
Närvarande: Lena Lövendahl (delvis), Stig Broqvist, Sven Broqvist och Per Nilsson.  
 
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen 
godkändes. 

2. Kravet på avgiftsfri kollektivtrafik och stopp för projektering av p-anläggningar. 
Beslöts enligt det utskickade förslaget att efter samråd med SAC svara Oscar Grönvall: 
”Avgiftsbefrielsen för pensionärer är olika vad gäller vid vilken ålder och vilka tider det ska gälla i 
olika kommuner, eftersom olika kommuner gjort olika avtal med Skånetrafiken. På motsvarande sätt 
kan Helsingborgs stad betala för avgiftsbefrielse i stadsbusstrafik och få pengar till det genom att sluta 
projektera för nya stora parkeringsanläggningar i centrum eller centrumnära lägen. Trafikenheten 
borde börja med att utreda hur mycket pengar det rör sig om. Dessutom kan vi naturligtvis skicka det 
vidare till Skånetrafiken, så de kunde utreda denna möjlighet också för andra kommuner.” Vi kan 
skicka detta också till Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.   

3, Miljörörelsens historia. 
Stig hade ändrat den del av Miljörörelsens historia, som gäller kampen mot Landborgsgaraget efter 
synpunkter från Per. Vi tog inga beslut utan det gäller tills vidare. Med en ny huvudrubrik ”Segrar och 
nederlag i kampen för vår framtid”, är det viktigt att underrubriken ”Miljörörelsens historia sedd från 
Miljögruppen i Helsingborg” syns mycket tydligt, så folk förstår vad det handlar om.  
4. Aktiviteter i Helsingborg, som troligen blir båda inställda, men ännu inga definitiva besked. 
 a) Informationsbord på Nationaldagen 6/6 i Fredriksdals friluftsmuseum 
 b) Ta emot vandringen Hopp i rörelse från Lidköping till Geneve i början på juli.  
5. Aktiviteter i Skåne, som bli inställda eller på nätet 
 a) Fredsfestival i Simrishamn 22-24 maj. Den är uppskjuten till senare när corona-
restriktionerna lättar.  
 b) Demonstration i Malmö 30/5 mot Aurora 20 blir inte av som fysisk demonstration, men blir 
webbaserat, riksomfattande på nätet.  
6. Nätverket Folk och fred, samarbete mellan freds- och miljörörelse. 
 a) aktiviteter under tiden 11/5-4/6, som militärövningen Aurora 20 skulle ha varit. En hel del 
aktiviteter är på gång via nätet: få organisationer att skriva under kravet att Sverige ska ratificera FN:s 
kärnvapenförbud, namninsamlingen ”Utan bönder ingen civil beredskap”, som Stig redan skickat ut, 
namninsamlingen ”Stöd freds- och miljörörelsen”, återkommer, samt sprida information om 
protesterna mot Aurora 20.  
 b) Alternativkonferens Folk och Fred samtidigt som Folk och Försvar i Sälen i januari 2021. 
En arbetsgrupp arbetar med praktiska frågor som övernattning och möteslokaler och den kommer 
senare att planera föredrag, seminarier och liknande.  
7. Information om  

a) Utskottet för miljövänligt ekonomiskt system. Hoppas kunna skriva en skrift ”Ändra 
systemet – inte klimatet”, som man hoppas få Jordens Vänners styrelse att ge ut. 

b) Web- och telefonmöte med Jordens Vänners kansli, lokalgrupper och utskott 8/4.  
14 personer var med, två från kansliet, från Bonde- och urfolksutskottet, Trafikutskottet, från 
lokalgrupperna i Göteborg, Norrköping, Umeå och Sven och Stig från Helsingborg. Deltagarna 
berättade om sina respektive verksamheter. Mats från Göteborg kunde sedan av Sven få uppgifter om 
myndighetsrapporter, som kunde vara till nytt i deras kamp mot Preem i Lysekil.  
8. Årsmöte för Jordens Vänner på riksnivå. Flyttat från 25-26 april till 19-20 september.  
9.  Nästa medlemsmöte. Det får bli när restriktionerna på grund av coronan lättas. Kanske kan 
det bli i augusti. Per, Lena, Stig och Sven håller kontakt via telefon och e-post och bestämmer datum 
senare. Per håller kontakt med Ulf.   
10.  Övriga frågor. Sven informerade att det kommer ett TV-program om Tager Erlander torsdag 

23/4 kl. 20. 
11.  Fri diskussion om aktuella ämnen. Mötet avslutades.  
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande. 


