Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 17/10 2022
Det var ett kombinerat fysiskt möte och zoom-möte.
Närvarande: Lena Lövendahl, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson. Per Nilsson hade
meddelat förhinder.
1.
Formalia. Mötesordförande Sven, mötessekreterare Stig, Den utskickade dagordningen
godkändes med tillägget att en extra punkt Bredda inte E22 lades in före punkten om Framtida
verksamhet.
2.
Mindre ändring av flygbladet ”Miljö och klimat kräver detta inför valet”
Beslöts godkänna de i utskicket föreslagna ändringarna. Yvonne hade meddelat att hon gärna delar ut
flygbladet 21/10 eller 22/10. Vi kom fram till att vi inte hann trycka flygblad till dess, men kan tänka
oss att dela ut flygbladet en vecka senare.
3.
Verksamhetsberättelse för 2021.
Det stod fel årtal i det utskickade förslaget. Det ska vara 2021. Alla hade inte läst den och eftersom
ekonomisk rapport inte är klar, så bordlades frågan om verksamhetsberättelse.
4.
5.
6.

Ekonomisk rapport för 2021. Bordlades.
Revisionsberättelse för 2021. Bordlades
Ansvarsfrihet. Bordlades.

7.
Bredda inte E22.
Stig hade fått ett mail från Bredda inte E22 nätverket, som uppmanat folk att skicka protester mot
planerna på breddning av väg E22 till politiker i Lund och till Trafikverket. Stig vidarebefordrade det
till Sven, som skrev det förslag som skickats ut till medlemmar och intresserade av Jordens Vänner
Helsingborg innan detta möte. Svens förslag godkändes. Det ska skickas till de politiker i Lund, som
nätverket angett (M, KD, L, C, S och FNL (Förnya Lund)) och till Trafikverket, om vi hittar e-post,
samt för kännedom till V och MP i Lund, till Bredda inte E22 nätverket och till andra trafik- och
miljöintresserade.
8.
Framtida verksamhet
Stig vill dela ut en del flygblad och lite annat, men främst ägna sig åt att skriva Miljörörelsens historia.
Stig meddelade att Per mest ville ägna sig åt Utskottet för miljövänligt ekonomiskt system och där
väntade man på styrelsens svar på en 10-sidig skrift ”Ett nytt ekonomiskt system kan rädda
mänskligheten och planeten”, som utskottet enats kring. Ulf menade att det dyker nog upp något vi bör
engagera oss i. Sven vill också ägna sig åt att skriva Miljörörelsens historia. Vi diskuterade det nya
läget för miljöfrågorna i och med den nya regeringen. Politiken är inte i närheten av vad som krävs
varken med den gamla eller nya regeringen, men det har nu blivit ännu värre med den nya regeringen.
9.
Övriga frågor.
a)
Ronny Stark i Ronneby har skrivit om sin kamp för att få använda statsvaluta (alltså
kontanter), som enligt grundlagen är godkänt betalningsmedel. Bilprovningen, sjukvården och olika
myndigheter vägrar ta emot kontanter, trots att Högsta Domstolen gett honom rätt. Stig skulle skriva
till honom och meddela att Jordens Vänner Helsingborg håller med honom. Ytterligare ett skäl för att
man måste få använda kontanter är beredskapsskäl. Om elektriciteten inte fungerar är det viktigt att
kunna ha kontanter, något som också Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) påpekar.
b)
Lise Ölmedal hade skrivit om en klimatgrupp inom Naturskyddsföreningen i Ängelholm och
att de vill kräva att hastigheten på E6 sänks till 80 eller 90 km/h. Hon frågar också efter fler
miljögrupper i orter längs E6. Beslöts att Stig ska svara, Vi kan inte lova att jobba mycket med saken,
men vi kan tänka oss att skriva under ett gemensamt brev under förutsättning att kravet att inte bredda
E6 finns med. De argument Sven skrev i brevet mot breddning av E22 ska vi hänvisa till. Vi måste
naturligtvis först bedöma en text innan vi skriver under.
c)
Sven hälsade från Birgitta Möller, som berättat att hon är allvarligt sjuk. Vi bad Sven att hälsa
tillbaka till Birgitta, och att vi tänker på henne.

d)
Ulf informerade att JAK minskat i medlemsantal och utlåning under flera år, men att en svag
uppgång har märkts på senare tid.
e)
Nästa medlemsmöte: Stig ska fråga Per, eftersom han är revisor och vi vill behandla
ekonomisk rapport, vilken av måndag 21/11, tisdag 29/11 och måndag 5/12 som passar bäst
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Sven Broqvist, mötesordförande.

