Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydljus
Torsdagen den 1 oktober 2015. 11:30-14:00 hos LU Open, Scheelevägen

15 A, Ideon Alfa 2, Lund
Närvarande:

Förhinder:

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

1. Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade alla
välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsman. Christin Hult valdes till justeringsman.
4. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.
5. Allmänna möten.
• Sammanfattning av medlemsmöte Malmö Live, Malmö.
Ett uppskattat möte. Mötet var fulltecknat och väntelistan för
deltagande fungerade väl. Tyvärr kunde vi inte se de utlovade
delarna av Clarion hotell. Efterföljande måltid serverades på
Hamnmästaren.
• Höstens program fastställdes av styrelsen enligt nedan.
o Niagara, Malmö Högskola 22 oktober. Åsa ansvarar. Vi
saknar lokal för mötet, eftersom högskolan inte lånar ut
till privat organisation. Åsa och övriga i styrelsen
använder lämpliga kontakter, för att lösa lokalfrågan.
Britta presenterar vinnare och hedersomnämnanden till
Svenska Ljuspriset 2015.
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o Styrelsen beslöt inbjuda till ett extra medlemsmöte den 8
oktober, Ljusteamet på Lights in Alingsås. Transport i bil
eller hyrd minibuss, beroende på antalet anmälda.
o DOLL, Danmark 12 november med gemensam buss.
Antal deltagare är ca 25 personer per grupp och max 2
grupper. Johannes ansvarar.
o LUX, Lunds Universitet, Lund 1 eller 10 december. Britta
kontaktar Douglas Hillgrund på Fagerhult, tidigare COWI
samt ber honom samordna med arkitekt och Akademiska
Hus.
o Beslut om första mötet nästa år tas på kommande
styrelsemöte.
6. Interna allmänna frågor:
• Sällskapets ekonomi. Daniel lät hälsa att ekonomin är god
med tanke på planerad verksamhet under hösten.
•

Nya hemsidan. Åsa har avstämningsmöte med Shipyard samt
diskuterar orsaken till att vi får så många felmeddelanden.
Våra medlemmar ska registrera sig på hemsidan.
Informationstext för registrering måste skrivas, förslagsvis av
Viveca, som även gör en mall till brevpapper o d. Övriga frågor
att ta beslut om är möjligheten till ”nyhetsflöde” på hemsidan
samt om styrelseprotokoll ska finnas tillgängliga efter
inloggning. Styrelsen beslöt att vår kommunicerande adress är
kontakt@sydljus.se Presentationstext saknas på Daniel och
Hillevi samt bilder på vissa styrelsemedlemmar.

•

Systersällskap. Ingvar har kontakt med Jonas Ek från
Västsvenska och återkommer om eventuell gemensam
verksamhet.

•

DCL. Lighting Metropolis är ett samarbete om
innovationstillväxt mellan Sverige och Danmark, se länk
http://lightingmetropolis.com/

•

PLDC i Rom 28-31 oktober. Vi har en uppdaterad engelsk
presentation på ca 2 minuter. Åsa kommer att delta i Rom.

•

Styrelsemöten. Var och en ansvarar enligt tidigare beslut.
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7. Övriga frågor.

Medlemsmötet ”Svagsynthet” skjuts till nästa höst p g a hög
arbetsbelastning för Hillevi.
Hylliebadet förslås som januarimöte. Ingvar ansvarar. Britta kollar om
Skajbaren på Malmö Arena Hotell är lämplig för efterföljande måltid.
FOJAB projekterar Forskarbyn ESS, vilket kanske skulle kunna vara
temat för medlems- och årsmöte i mars.
LRC möte med Mark Rea - shedding light on lighting och Mariana
Figueiro - light and health föreslås som majmöte. Hillevi ansvarar.
Kvarstår sedan förra protokollet: Göran Lundholm, VD för Nordic
Recycling AB i Hovmantorp pratar om återvinningsprocessen för
kasserade ljuskällor på något vårmöte. Johannes kontaktar.
Nästa styrelsemöte blir den 5 november kl 11:30 hos Fojab
Arkitekter, Hallenborgs gata 1, Malmö. Viveca är mötesvärd.
8. Styrelsemötet avslutas.
Ingvar tackade Johannes för god förplägnad och lämplig möteslokal.

Malmö 2015-10-01

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

………………………………………..
Christin Hult
Justeringsman
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