Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydljus
Onsdagen den 25 maj 2015. 11:30-14:00
Hos Fojab Arkitekter, Hallenborgs gata 1, Malmö.
Närvarande:

Ingvar Eriksson
Bertil Göransson
Britta Kruuse
Daniel Mellstedt
Rolf Tallberg
Åsa Gullstrand
Jacob Lejdström
Viveca Rosencrantz
Johannes Lindén

Förhinder:

Christin Hult
Hillevi Hemphälä

1. Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade alla
välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsman. Bertil Göransson valdes till justeringsman.
4. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.
5. Allmänna möten.
• Sammafattning senaste medlemsmöte på Ystad teater,
2015-04-23. Ett intressant och väl genomfört möte. En önskan
framfördes om uppföljning på en modern teater.
• MAX IV, Lund. Fastställt datum är torsdagen den 28:e maj.
Viveca redogjorde för programmet. Mötet, som är fulltecknat,
är maximerat till 25 personer. Efterföljande måltid serveras på
IKDC. Ingvar, Jim och Viveca utsågs till ansvariga.
• Höstens program fastställdes och ansvar fördelades enligt
nedan.
o KKH, Malmö Live bestämdes preliminärt till den 10
september. Rolf och Jacob ansvarar.
o Niagara, Malmö Högskola i oktober. Åsa ansvarar.
o DOLL, Danmark i november. Johannes ansvarar.
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•

o LUX, Lunds Universitet, Lund i december. Ingen ansvarig
utsedd. Douglas på COWI samt arkitekt kontaktas.
Sammanställning av utvärderingsenkät, utdelad på
medlemsmötet i Ystad. Mötena bör ha en bättre koppling till
ljussättning/ljusteknik på studiemålet. Andra kommentarer är
en önskan att få mer information om ljuskällor och styrteknik
samt om arkitektur. Helheten på medlemsmöten inkl måltider
är i övrigt bra.

6. Interna allmänna frågor:
• Sällskapets ekonomi. Vi har genom sammanslagning och
uppköp av företag tappat företagsmedlemmar. Detta har effekt
på kommande årets budget. Ekonomin anses dock vara god
och utom oro för tillfället.
• Nya hemsidan. Jacob arbetar med kompletterande texter till
hemsidan. Informationsmail till medlemmar ska författas. Det
saknas fortfarande presentationstext och bilder på vissa
styrelsemedlemmar på Dropbox. Styrelsen beslöt att få allting
klart under sommaren och att den nya hemsidan lanseras
innan hösten. Hemsidegruppen träffas den 10 juni kl 7.30
hos Viveca på Fojab Arkitekter, Malmö.
Åsa undersöker vad det kostar att ha kvar domännamnet
sydsvenska.org i framtiden, för att inte förlora medlemmar.
• Policys. Bertil lämnade förslag på Policy gällande material
som får läggas på hemsidan samt riktlinjer för Föreläsare hos
Sydljus. Styrelsen beslöt att Bertil ändrar och kompletterar
skrifterna enl diskussion, så att dessa ligger färdiga för beslut
på nästa styrelsemöte.
• Systersällskap. Ingvar och Bertil deltog tillsammans med
övriga belysningssällskap på Elfack. Ingvar gjorde en kort
presentation över Sydljus verksamhet. Västsvenska planerar en
medlemsresa med övernattning till Köpenhamn för sina
medlemmar.
• Svenska Ljuspriset. Det beslöts att Britta presenterar de
nominerade förslagen vid lämpligt höstmöte.
• DCL. Inget att rapportera.
• PLDC i Rom 21-24 oktober. Har mottagit påminnelser om
anmälan. Inget annat nytt.
• Styrelsemöte. Se punkten Policys ovan.
7. Nästa styrelsemöte blir den 13 augusti kl 11.30 hos hos Glamox
Luxo, Malmö. Rolf är mötesvärd.
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8. Övriga frågor.
• Svensk Ljusdesigner vill presentera sig och informera om sin
branschorganisation på något av våra medlemsmöten.
Styrelsen beslöt att de är välkomna att medverka.
9. Sammanträdet avslutas.
Ingvar tackade Viveca för god förplägnad och lämplig möteslokal.
Malmö 2015-05-25

…………………………………….
Britta Kruuse
Vid protokollet

………………………………………..
Bertil Göransson
Justeringsman
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