Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 15/8 2022
Det var ett kombinerat fysiskt möte och zoom-möte.
Närvarande: Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist och Sven Broqvist.
1.
Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen
godkändes.
2.
Medarrangör till diskussionsmöte 18/8 ”Behövs kärnkraften för att rädda klimatet”
Beslöts att tillsammans med Enhetsgruppen stå som arrangör till diskussionsmötet 18/8 om ”Behövs
kärnkraften för att rädda klimatet?” med Stig Broqvist som inledare.
3. Fortsättningen på kampanjen för gratis lokal kollektivtrafik.
S och V har svarat. Beslöts att Stig 17/8 skickar en påminnelse till de politiker, som inte svarat på
enkäten. Vi ska begära svar till senast fredagen 26/8. Dagen därpå ska Stig skicka ut ett förslag till
flygblad med sammanfattning av det viktigaste i vårt krav på avgiftsfri lokal kollektivtrafik och
redovisning av politikersvaren till övriga som deltagit på detta medlemsmöte. De svarar senast måndag
förmiddag 29/8, så Jordens Vänner Helsingborg kan ha det klart tisdagen 30/8. När det är klart skickas
det till politiker, massmedier och våra medlemmar och intresserade. Flygbladet trycks upp och delas ut
bland annat lördagen 3/9. Flygbladet ”Gratis lokal kollektivtrafik” och utskicket ”Hörde ni?” om att
Sveriges radio 18/5 hade påpekat att transportbehovet behöver minska och senare även redovisningen
av politikersvaren ska föras in på föreningens hemsida.
4.
Spridning av flygbladet ”Miljö och klimat kräver detta inför valet 2022”.
Flygbladet ”Miljö och klimat kräver detta inför valet 2022” finns redan på hemsidan. Det ska även
skickas till politiker i Helsingborg och till massmedia utöver att delas ut.
5.

Övriga frågor.
a) Vi ska titta på vårt cykelmanifest från 2015, se vilka krav som uppfyllts och vilka som inte
uppfyllts. En hel del cykelställ har tyvärr tagits bort. Eventuellt kan vi bifoga det vid utskick
av redovisning av enkät om gratis lokal kollektivtrafik, annars kan vi ta det senare.
b) Sven, Lena och Stig var 11-14/8 på en konferens om ”Demokrati och rörelse” på Färnebo
folkhögskola. Det handlade om gräsrotsrörelser som kämpar för miljö och sociala frågor.
c) Jordens Vänner riks vill ha hjälp med flygbladsutdelning i Malmö 19/8. Sven, Lena och Stig
funderar på att eventuellt åka dit, om det inte blir för dåligt väder.
d) Lanja på kansliet har skickat ut en fråga om någon kan tänka sig att låta sig intervjuas om
energiomställning och social acceptans på engelska av forskare. Stig kan tänka sig det, om
någon hjälper till med översättning.
e) Vi skulle ta reda på hur det gått med mail om valstrategi från Jordens Vänners kansli.
Nästa medlemsmöte blir måndagen 10 oktober kl. 19 både fysiskt i lokalen och via zoom.
Mötet avslutades.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.

