Protokoll fört vid medlemsmöte för Jordens Vänner Helsingborg 21/3 2022
Närvarande via zoom eller telefon: Birgitta Möller, Lena Lövendahl, Maja Lanka, Per Nilsson, Stig
Broqvist, Sven Broqvist och under en kort stund Claudia Velasquez. Maja Lanka hälsades välkommen
och hon vill bli medlem.
1.
Formalia. Mötesordförande Per Nilsson, mötessekreterare Stig Broqvist, justeringspersoner
Birgitta Möller och Sven Broqvist. Den utskickade dagordningen godkändes med ändringen att det
under punkt 9 ska behandlas både Fredsriksdagen och Folkets Forum/Stockholm+50.
2.
Förslag till ändring i vår motion till Jordens Vänners årsmöte
Stig redogjorde för det utskickade förslaget till ändring av punkterna 1 och 11 i den tidigare antagna
motionen om ”Vår hållning inför valet” och ”Miljö och klimat kräver detta inför valet 2022”. Beslöts
godkänna Stigs förslag till ändring av motionen.
3.
Val av representanter till Jordens Vänners riksårsmöte.
Till att representera Jordens Vänner Helsingborg på Jordens Vänners riksårsmöte via zoom onsdagen
27 april 2022 valdes Sven Broqvist och Stig Broqvist.
4.
Förslag till flygblad.
Stig redogjorde för det utskickade förslaget flygbladet på 8 A5-sidor. En stor del är samma som den
antagna motionen, men fram-, baksida och en litteraturlista är nytt. Tanken är att dela ut på stan i olika
sammanhang bland annat under H22, vid olika bokbord och möten, första gången vid Enhetsgruppens
möte 7/4. Beslöts att godkänna förslaget i princip, men med möjlighet för mötesdeltagarna att via epost ha synpunkter på mindre ändringar, som kan avgöras via e-post.
5.
Diskussionsmöten i samarbete med Enhetsgruppen.
Av de två diskussionsmöten, som omnämndes i kallelsen blir det med Bert Alfson inte av. Han ville
inte, kanske har det gått för lång tid efter striden om Öresundskraft. Det andra blir av. Beslöts att
Jordens Vänner Helsingborg är medarrangör till diskussionsmötet torsdag 19/5 kl. 18.30 ”Ändra
systemet – inte klimatet, men hur?” Inledare: Stig Broqvist, författare till ett häfte med det namnet.
6.
Inbjudan att ha bokbord i ett tält i Grytan på Vänsterpartiets första maj-möte.
Beslöts att säga ja till inbjudan att ha bokbord i ett tält i Grytan i Slottshagen där Vänsterpartiet har
avslutningsmöte första maj. Det innebär inget ställningstagande till alla de krav Vänsterpartiet för
fram.
7.
Inbjudan att ha ett stånd på Fredriksdals Friluftsmuseum på nationaldagen.
Vi har fått inbjudan från kommunen att ansöka om att ha ett stånd på Fredriksdals Friluftsmuseum på
nationaldagen 6/6. Vi vill som tidigare ha flygblad och göra vindsnurror gratis. Dessutom vill vi sälja
boken Mikael Nyberg ”Det stora tågrånet” (50 kr), boken Lars Henriksson ”Slutkört” (30 kr) och
häftet Stig Broqvist ”Ändra systemet – inte klimatet, men hur?” (30 kr). Vi har bara kvar några få
exemplar av böckerna, men de flesta som kommer till vårt stånd är nog bara intresserade av
vindsnurror till barnen. Beslöts att Lena ansöker om detta.
8.
Häftet ”Ändra systemet – inte klimatet, men hur?” på hemsidan.
Stig har skickat ut en bearbetad version 2 av häftet ”Ändra systemet – inte klimatet, men hur?” till de
aktiva i Jordens Vänner Helsingborg, där ändringar efter förra remissomgången är markerade med rött.
Efter den 27/3 ämnar Stig färdigställa den slutliga version 2 av häftet. Beslöts att den också ska finnas
på hemsidan för Jordens Vänner Helsingborg med texten: ”Jordens vänner Helsingborg har inte tagit
ställning till allt i detta häfte, men här kan du läsa det.”
9.
Eventuellt deltagande och motionsskrivande till Folkriksdagen i Stockholm
Folkriksdagen för Fred på Jorden och Fred med Jorden äger rum i Stockholm 13-15/5. Motioner ska
höra till någon av följande fem grupper: ”Fred och Fredsarbete”, ”Omställning”, ”Hållbar försörjning”,
”Civilt försvar” och ”Fred med jorden”. Sista motionsdag är 5 april. Mer information finns på

hemsidan https://folkriksdag.wordpress.com Jordens Vänner Helsingborg beslutar inget om motioner,
utan var och en kan själv skicka in motioner i eget namn.
Folkets Forum Stockholm +50, äger rum i Stockholm 30/5-2/6, 50 år efter FN:s första miljökonferens.
Stig hade söndagen 20/3 till medlemmar i och intresserade av Jordens Vänner Helsingborg skickat ut
ett förslag till svar på deras lista med ”skarpa” miljö- och klimatkrav. Mötet var i stort sett positiv till
Stigs förslag, men med en del ändringar. Till det första kravet det till en annan formulering, eftersom
de nationella klimatmålen siktar på 2045 istället för 2030, som vore rimligt. Stig ska skriva ett annat
förslag utifrån synpunkterna som kom fram. Till det andra kravet påpekades att alla energikällor, även
de förnybara, har viss negativ miljöpåverkan och därför gäller det måttlig utbyggnad av förnybara
energikällor. I det fjärde kravet hade Stig lagt till ”militär verksamhet”, eftersom de inte redovisar sina
utsläpp. Beslöt på Birgittas förslag förtydliga så det istället för ”vår konsumtion” står ”vår importerade
konsumtion”. Det femte sade vi nej till och hade istället ett förslag från Stig, som bygger på
synpunkter från NOrdBruk. NOrdBruk har länge kämpat mot att EU ska få bestämma över vår skog.
Beträffande tilläggsförslaget om minskat transportbehov påpekade Sven andra sätt att minska
transportbehovet, nämligen minska arbetsresor, digitala möten och information om ändrad livsstil.
Beträffande det andra tilläggskravet om trafik beslöts lägga till ”flygplatser” i listan över sådant där
utbyggnad ska stoppas. Stig ska skicka ut ett nytt förslag utifrån diskussionen. Sedan får
mötesdeltagarna högst en vecka på sig att ha synpunkter innan det skickas in.
Sven läste upp ett förslag till svar till Lars Igeland, med kopia till Tord Björk och Göran Folin, de från
Jordens Vänner, som är aktiva med planeringen av aktiviteterna Stockholm +50, för att påpeka vikten
av att det i samband med aktiviteterna tydligt framgår att vi kräver minskad bilism, eftersom politiker
och journalister nästan aldrig tar upp det. Beslöts att Sven skickar det till mötesdeltagarna, och om
ingen har ändringsförslag så skickar han iväg det på tisdag som ett ställningstagande från Jordens
Vänner Helsingborg.
10.
Övriga frågor.
Nästa medlemsmöte blir måndagen 25/4 kl. 19 på zoom. Stig ordnar utskick inför mötet.
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