Protokoll fört vid medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 14/9 2020
På grund av restriktioner under coronakrisen var det ett telefonmöte.
Närvarande: Lena Lövendahl, Stig Broqvist, Sven Broqvist. Per Nilsson hade ringt innan och gått
igenom ärendena med Stig, framfört synpunkter, men inte kunnat delta p.g.a. sjukdom.
1.
Formalia. Mötesordförande Sven, mötessekreterare Stig, justeringsperson Lena, Protokollet
ska även skickas till Per för att veta om han står bakom besluten. Den utskickade dagordningen
godkändes.
2.
Vårt agerande på Jordens Vänners riksårsmöte 20/9.
a) Per hade påpekat att det i årsredovisningen sid. 29-30 framgår att lönekostnaden ökat med mer
än 30% trots oförändrat antal anställa. Det finns förmodligen en rimlig förklaring, men hur
kommer det sig. Det är onödigt att ta upp på själva årsmötet. Beslöts att Stig skickar en fråga
om detta till kansliet.
b) Motionerna. Troligen godtar vi styrelsens svar på motionerna, men några synpunkter:
Angående motionen om 50-årsjubileet kommer det troligen att bildas en arbetsgrupp med
deltagande bl.a. från lokalgrupperna. Stig kan tänka sig att ingå i arbetsgruppen främst för att
peka på vilka kamper under dessa 50 år, som bör uppmärksammas under jubileet. När det
gäller kampen mot Öresundsbron är Sven mest lämpad att sammanfatta den kampen, eftersom
han bl.a. var Miljöförbundets representant i Koncessionsnämndsförhandlingarna 1993.
Arbetsgruppen ska dock inte utses på årsmötet. Eventuellt kan vi beträffande brödtexten
påpeka att även transporter är en viktig del i rättvis klimatomställning, men att det inte nämns.
Brödtexten fattar man dock inget beslut om på årsmötet.
Angående motionen om naturbruksrörelsen och klimatrörelsen Attsatsen om insamling till
NOrdBruks sammanfattning av erfarenheter vill styrelsen avslå. Det är väl inget som hindrar
att Bonde- och urfolksutskottet informerar om NOrdBruks insamling och uppmanar enskilda
att stödja den, även om attsatsen avslås? Vi kan eventuellt ta upp det men först samråda med
motionären Tord Björk.
Beträffande motionen om “Fred med jorden och fred på jorden”, och som ju gäller arbetet
med NFOF (Nätverket Folk och Fred), är väl andemeningen i svaret helt positiv. Det enda
konstiga är att det står “avslås” istället för “anses besvarad”. Vi kan eventuellt yrka ändring
efter samråd med motionären Tord Björk. Sven undrade om det finns folk till alla dessa
aktiviteter, som nämns i motionen. Stig informerade om att det huvudsakligen är Tord Björk
från Kristianstad och Birgitta Hedström från Broddetorp som jobbar med det från Jordens
Vänners sida och att en del från andra organisationer också är aktiva i NFOF.
Om nya argument som vi nu inte förutser dyker upp på årsmötet, får delegaterna då ta
ställning till hur de ska agera.
c) Verksamhetsplan. Beslöts att på förslag från Sven yrka på följande kompletteringar till
avsnittet: “Hållbar trafik på rätt spår” på sid. 8 i verksamhetsplanen. Det är några förslag Sven
pratat med Stig om.
Andra stycket, rad 4, efter “finns möjligheter att” tillfoga: “minska behovet av transporter
och”.
Andra stycket, rad 5, efter “stadsplanering” tillfoga: “med bl.a. kortare avstånd mellan bostad,
service och arbete”.
Andra stycket, rad 5, i slutet efter “betydligt högre” tillfoga: “samt främja arbete hemifrån och
digitala möten. Även information om nödvändigheten att ställa om transportsystemet och för
en förändrad livsstil.”
Under “Vi vill:”, punkt 1, rad 2, ändra “inrikesflyget” till: “flyget”.
Under “Vi vill:”, punkt 1, rad 3, tillfoga i slutet: “samt ekonomiska och fysiska begränsningar
för bilismen.”
Under “Vi vill:”, punkt 3, rad 2, tillfoga i slutet: “Även stopp för utbyggnader för bilismen,
som bl.a. motorvägsutbyggnader, stora centrala parkeringsanläggningar och utbyggnader av
externa köpcentrum.”

3. Val av vår lokalförenings representanter på riksårsmötet 20/9.
Varken Lena eller Per vill vara delegater på årsmötet. Beslöts att välja Stig Broqvist och Sven
Broqvist till delegater för Jordens Vänner Helsingborg på riksårsmötet 20/9.
4. Övriga frågor.
Stig informerar att Matilda Käll Frisk är kansliets kontaktperson för Jordens Vänner Helsingborg.
Vid protokollet
Stig Broqvist (mötessekreterare)
Justeras:
Sven Broqvist (mötesordförande)

Lena Lövendahl (justeringsperson)

Per Nilsson, som inte kunde vara med på själva telefonmötet, men som framfört synpunkter per
telefon strax innan, ställer sig bakom besluten på mötet.

