Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydljus
Torsdagen den 13 augusti 2015. 11:30-14:00
Hos Glamox Luxo Lighting AB, Lovartsgatan 2, Malmö
Närvarande:

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

Förhinder:

Daniel Mellstedt
Hillevi Hemphälä

1. Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade alla
välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsman. Jacob Lejdström valdes till justeringsman.
4. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.
5. Allmänna möten.
• Sammanfattning av medlemsmöte MAX IV, Lund. Mötet,
maximerat till 25 personer, var fulltecknat. Annika Nyberg
presenterade verksamheten, därefter följde en rundvandring.
Ett mycket lyckat möte. Efterföljande måltid serveras på IKDC.
• Höstens program fastställdes av styrelsen och ansvar
fördelades enligt nedan.
o KKH, Malmö Live. Rolf väntar besked på datum. Kontakt
tas med elprojektör samt arkitekt. Bertil kontaktar den
danske landskapsarkitekten för eventuell medverkan.
Jacob kontaktar Malmö Live för rundvandring. Rolf och
Jacob ansvarar. (Datum ändrat till den 15:e september).
o Niagara, Malmö Högskola i oktober. Åsa ansvarar.
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o DOLL, Danmark i november. Förslag från styrelsen är den
12:e november och att medlemsmötet genomförs med
gemensam buss. Antal deltagare är ca 25 personer per
grupp och max 2 grupper. Johannes ansvarar.
o LUX, Lunds Universitet, Lund i december. Ingen ansvarig
utsedd. Douglas på COWI samt arkitekt kontaktas.
6. Interna allmänna frågor:
• Sällskapets ekonomi. Daniel lät hälsa att ekonomin är god
med tanke på planerad verksamhet under hösten.
•

Nya hemsidan. Åsa arbetar med kompletterande texter. Jacob
och Johannes arbetar med hur texter och inläggs läggs upp på
hemsidan. Informationsmail till medlemmar ska författas.
Presentationstext saknas på Daniel och Hillevi samt bilder på
vissa styrelsemedlemmar. Styrelsen beslöt att den nya
hemsidan ska vara klar den 27:e augusti, d v s före nästa
mötesutskick.

•

Policys. Bertil har kompletterat och ändrat policy texterna
enligt styrelsens beslut. Dessa ska läggas på hemsidan
tillsammans med riktlinjer för Föreläsare hos Sydljus.

•

Svenska Ljuspriset. Styrelsen beslöt att Britta presenterar
vinnaren samt de nominerade förslagen vid höstmöte Niagara.

•

Systersällskap. Ingvar återkommer om eventuell gemensam
verksamhet.

•

DCL. Inbjudan till Ljusets dag den 30 september läggs på
hemsidan. Våra medlemmar betalar enl DCL:s priser. Lighting
Metropolis är ett samarbete om innovationstillväxt mellan
Sverige och Danmark, se länk http://lightingmetropolis.com/

•

PLDC i Rom 28-31 oktober. Styrelsen beslöt att Bertil
uppdaterar den engelska presentationen på ca 2 minuter. Åsa
kommer att delta i Rom.

•

Styrelsemöte. Se punkten Policys ovan.
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7. Övriga frågor.
Johannes refererade till fakta som presenterats i pressen den 2:a
augusti 2015, beträffande flimmer i LED-ljus. Se länkar.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-oroliga-over-flimrande-ledlampor/
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=2054&grupp=357
9&artikel=6224006
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/flimrande-led-lampor-ger-huvudvark
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/led-lampor-kan-orsakahuvudv%C3%A4rk-3192852
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3921158.ece
Klas Sjöberg, läkare och ljusforskare vid SUS håller en föreläsning
om ”Ljus – stimulans för hjärnan såväl som själen”, den 15:e september
kl 15:15. Plats är Rydbergssalen, Fysiska Institutionen, Professorsgatan
1 eller Sölvegatan 14, Lund. Se länk www.fysik.lu.se
Johannes föreslog att vi till december- eller januarimötet ber Göran
Lundholm, VD för Nordic Recycling AB i Hovmantorp att prata om
återvinningsprocessen för kasserade ljuskällor. Johannes kontaktar.
8. Nästa styrelsemöte blir den 1 oktober kl 11:30 hos LU Open,
Scheelevägen 15 A, Ideon Alfa 2, Lund. Johannes är mötesvärd.
9. Styrelsemötet avslutas.
Ingvar tackade Rolf för god förplägnad och lämplig möteslokal.

Malmö 2015-08-13

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

………………………………………..
Jacob Lejdström
Justeringsman
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