Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sydljus
Torsdagen den 5 november 2015. 11:30-14:00 hos Fojab Arkitekter,

Hallenborgs gata 1, Malmö.
Närvarande:

Förhinder:

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

1. Sammanträdet öppnades av ordförande som hälsade alla
välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Val av justeringsman. Daniel Mellstedt valdes till justeringsman.
4. Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna.
5. Allmänna möten.
• Sammanfattning av extra medlemsmöte Lights in
Alingsås. Den 8:e oktober deltog fyra personer i seminarium
med Ljusteamet i Alingsås, rundvandring och efterföljande
middag på kvällen. Ingvar var chaufför i egen bil.
Den 28:e oktober åkte fem personer med minibuss till
Göteborg, för att först besöka Kristus Konungens kyrka i
Göteborg och sedan fortsätta till Lights in Alingsås. Bertil var
chaufför. Båda resorna var uppskattade initiativ.
•

Höstens program fastställdes av styrelsen enligt nedan.
o DOLL, Danmark 12 november med buss. Inbjudan har
gått ut och ca 28 personer är anmälda. Johannes
ansvarar.
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o LUX, Lunds Universitet, Lund 10 december. Britta har
kontaktat Douglas Hillgrund på Fagerhult, tidigare COWI.
Jakob Peetre från JAIS arkitekter, Douglas och Ivan
Widell från Akademiska Hus presenterar projektet.
Därefter rundvandring och efterföljande måltid.
o Styrelsen beslöt att Niagara blir första mötet den 28
januari 2016. Program enligt tidigare förslag. Besked
om att mötet går att genomföra måste lämnas till
styrelsen senast den 1 december. Åsa och Viveca
ansvarar.
o Hylliebadet med årsmötesförhandlingar och måltid på
Malmö Arena Hotell i mars. Ingvar ansvarar.
o Nytt förslag: Möte om Sjukhusbelysning.
o Nytt förslag: Möte om Dagsform/Dagsljus ev med Kai
Piippo, se artikel i tidskriften RUM nr 165, nov/15
6. Interna allmänna frågor:
• Sällskapets ekonomi. Daniel redogjorde för ekonomin. Efter
årets sista medlemsmöten DOLL och LUX beräknas sällskapets
likvid vid årsskiftet vara drygt 45 000 kr. Styrelsen beslöt att
försöka öka antalet företagsmedlemmar. Logotyper till
nuvarande företagsmedlemmarna ska uppdateras. Styrelsen
beslöt att faktureringsavgift vid medlemsmöten ska slopas
samt att man vid anmälan anger faktureringsadress.
•

Nya hemsidan. Vid avstämningsmötet lovade Shipyard att
hemsidan ska fungerar enligt våra önskemål och att de
åtgärdar fel direkt efter anmälan. Styrelsen får en intern
genomgång av hanteringen av hemsidan av hemsidegruppen.
Våra medlemmar ska registrera sig på hemsidan och
informationstext för registrering måste skrivas, förslagsvis av
Viveca. Viveca gör också 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. Presentationstext saknas på Daniel och
Hillevi samt bilder på vissa styrelsemedlemmar.

•

Systersällskap. Ingvar har kontakt med Jonas Ek från
Västsvenska.

•

DCL. Vi saknar utskick från DCL:s möten. Viveca kontakter
dem.
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•

PLDC i Rom 28-31 oktober. Åsa deltog i Rom.

•

Styrelsemöten. Var och en ansvarar enligt tidigare beslut.

7. Övriga frågor.

Styrelsen beslöt att telefonnummer ska anges vid anmälan till
medlemsmöten.
Styrelsen beslöt att var och en rensar i inlagt bildmaterial från
medlemsmöten på Dropbox. Det räcker med ca 3-4 bilder per besök.
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 7 januari 2016 kl 11:30 hos
Glamox Luxo Lighting AB, Lovartsgatan 2, Malmö. Rolf är mötesvärd.
8. Styrelsemötet avslutas.
Ingvar tackade Viveca för god förplägnad och lämplig möteslokal.

Malmö 2015-11-05

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

………………………………………..
Daniel Mellstedt
Justeringsman
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