Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 27/5 2021
På grund av restriktioner under coronakrisen var det ett zoom-möte.
Närvarande: Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist och Sven Broqvist.
1.
Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen
godkändes.
2.
Utskick av våra uttalanden till politiker.
De uttalanden vi antog på förra mötet 8/4 skickades till massmedia, men inget publicerades. Vi beslöt
därför att Stig ska skicka de fyra uttalandena ”HH-tunnel och andra fasta förbindelser”, ”Planer på nya
parkeringshus bl.a. vid lasarettet”, ”Nya tågbanor bl.a. genom naturreservat utanför Hässleholm” och
”H22 och kommunens märkliga försök till dialog” till politikerna i kommunfullmäktige,
kommunstyrelse, stadsbyggnadsnämnd, miljönämnd och kulturnämnd. Det bör påpekas att det om
parkeringshus vid lasarettet delvis förlorat sin aktualitet genom beslutet att bygga nytt lasarett vid
Östra Ramlösa, men att det ändå delvis är aktuellt, så att vi därför skickar det som det var.
3,
Ska häftet ”Ändra systemet – inte klimatet, men hur?” finnas på hemsidan.
Beslöts att häftet ”Ändra systemet – inte klimatet, men hur?” ska införas på hemsidan för Jordens
Vänner Helsingborg, och att det ska stå ”Stig Broqvist har i september 2020 skrivit ett häfte på 38
sidor ’Ändra systemet – inte klimatet, men hur?’. Jordens Vänner Helsingborg har inte tagit ställning
till allt i detta häfte, men här kan du läsa det.”. Stig ska be Bernd ordna det.
Vi diskuterade hemsidan både lokalt och på riksnivå. Vi beslöt att om vi fyra, Per, Lena, Stig och Sven
via mail är överens om att någon text ska föras in på hemsidan för Jordens Vänner Helsingborg, så
behöver vi inte ta upp det på medlemsmöte
4.
Övriga frågor
Vi pratade om att Jordens Vänners nya ordförande på riksnivå Siri Maassen nämnt att göra något
utspel med anledning av det Sven skrivit och skickat ut om Vetenskapsradion Klotet. Vi hoppas det
snart blir av. Matilda på kansliet skrev om Svens brev om Vetenskapsradion Klotet i Jordens Vänners
nyhetsbrev, som skickades ut 14/5.
Stig rapporterade att det pågår en del diskussioner om Jordens Vänners 50-årsfirande i en arbetsgrupp.
Det kommer troligen så småningom information om olika webbinarier om olika delar av Jordens
Vänners historia och vilka lärdomar man kan dra.
Per nämnde om ett webbinarium med föredrag av Ester Barinaga, som arrangerades av föreningen
Positiva Pengar. Du kan också kopiera den här länken för att sprida filmen bland vänner:
https://bit.ly/2Raq7sj
Sven var med och lyssnade på det.
Stig uppmanas att nästa gång skriva tydligare hur man kommer in på digitala möten. Om det inte
fungerar att klicka på länken, kan man markera och kopiera länken och sedan klistra in länken på
internet.

Lena och Stig rapporterade att de deltagit i en studiecirkel om naturbrukets villkor,
organiserad av ungdomar, som går på Lantbruksuniversitetet i Alnarp utanför Malmö och som
driver en förening Jord åt folket. Studiecirkeln byggde på en bok av Torgny Östling, som var
ordförande i NOrdBruk tills han omkom i mars. Torgny var med i studiecirkeln i början. Stig
kommer att använda bl.a. dessa lärdomar, när han så småningom ska göra en reviderad
version av häftet ”Ändra systemet – inte klimatet, men hur?”.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.

