Verksamhetsberättelse 2014
1. Styrelse
Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:
Ingenjör Ingvar Eriksson, ordförande
Ljusdesigner PLDA Bertil Göransson, vice ordförande
Civilingenjör Daniel Mellstedt, kassör
Inredningsarkitekt Britta Kruuse, sekreterare
Synergonom Hillevi Hemphäla, vice sekreterare
Ljusdesigner Åsa Gullstrand, web‐ansvarig
Ingenjör Rolf Tallberg, klubbmästare
Belysningskonsult Jacob Lejdström, vice klubbmästare
Arbetsterapeut Christin Hult, ledamot med synergonomi som specialområde
Arkitekt SAR/MSA Viveca Rosencrantz, ledamot
Ljusdesigner Jim Collin, ledamot

2. Revisorer
Revisorer har varit:
Ingenjör Kjell Mårtensson, sammankallande
Ingenjör Claes Frithzell

3. Valberedning
Valberedningen har bestått av:
Marknadskonsult Rolf Hoppeler, sammankallande
Representant Magnus Nilsson
Ljuskonsult Johanna Hernaeus

4. Medlemmar
Sällskapet hade vid slutet av 2013, 94 ordinarie medlemmar, bestående av 39 personliga
medlemmar och 55 företagsmedlemmar. Vid slutet av 2014 fanns 97 ordinarie
medlemmar, bestående av 42 personliga medlemmar och 55 företagsmedlemmar.
Sällskapets målsättning är att antalet medlemmar ska öka, och gärna då antalet
företagsmedlemmar då det ger möjlighet för flera personer att delta på mötena utan
att formellt vara personlig medlem. Våra utskick sker till ca: 300 mail‐adresser.
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5. Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året sammanträtt sju gånger; 24 februari, 25 mars,
29 april, 12 juni, 19 augusti, 30 september och 4 november.
Protokoll från styrelsemötena finns på www.sydljus.se

6. Allmänna möten
Under året har arrangerats sju egna allmänna möten och ett gemensamt
med de andra två belysningssällskapen i Sverige:
Den blå planet, Kastrup, Köpenhamn, 3 februari
Nya ljussatta platser i Malmö och årsmöte, Malmö, 4 mars
Ljus och hälsa samt Limhamns kalkbrott, Malmö, 10 april
Rådhuskvarteret och Galleria Boulevard i Kristianstad samt Sölvesborgsbron, 12 maj
Helsingborgs Arena och City of Light i Landskrona, 23 september
Vattencisternerna i Fredriksberg och Krystallen, Köpenhamn, 29 oktober
Ljusets påverkan på människan och Ljuslabbet på LTH, Lund, 27 november
Ljusfestivalen i Lyon, 6‐9 december (gemensam aktivitet med de andra sällskapen)
Här följer en kort resumé. Program och utförligare sammandrag med bilder, finns på
Sällskapets hemsida, www.sydljus.se Styrelsen vill tacka alla som ställt upp som
arrangörer, föredragshållare, guider eller hjälpt till med planeringen av mötena.
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Den blå planet, Kastrup, Köpenhamn, 3 februari, 31 deltagare
Årets första medlemsmöte blev en tur över sundet där vi besökte Den blå planet som är
norra Europas största och modernaste akvarier. Presentationen hölls av ansvarig
ljusdesigner för projektet, Jesper Kongshaug, tillsammans med akvariets personal.
Vi fick en grundlig visning av akvariets fyra avdelningar, både det som besökaren får se,
bakom kulisserna och en beskrivning av ljussättningen såväl inne som av det yttre.

Nya ljussatta platser i Malmö och årsmöte, Malmö, 4 mars, 35 deltagare
Det andra mötet, som även var årsmötet, började på Ateljé Lyktans utställning i Malmö,
med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter berättade Esbjörn Jonsson från Lokal
XXX arkitekter och Tobias Starck från Malmö Stad om projekten Kaptensbron över
kanalen vid Södertull, Spegeldammen i Folkets park och Örtagårdstorget i Rosengård.
Efteråt blev det busstur ut till projekten med rundvandring och guidning av Esbjörn och
Tobias med assistans av Johan Moritz från Malmö stad och Bertil Göransson, Luxera.

Ljus och hälsa samt Limhamns Kalkbrott, Malmö 10 april, 23 deltagare
Tredje mötet börjad på WSP med en presentation av vår nya styrelseledamot Hillevi
Hemphäla om de senaste forskningsrönen gällande ljusets påverkan på människors
beteende samt det blåa LED‐ljusets negativa inverkan på våra ögon. Ljuset påverkar
också djuren i både negativ och positiv bemärkelse, vilket Mats Wirén, ekolog på Malmö
stad berättade om. Efteråt var det rundvandring i Limhamns kalkbrott där Mats guidade.

Rådhuskvarteret och Galleria Boulevard i Kristianstad samt
Sölvesborgsbron, 12 maj, 19 deltagare
Vårens sista möte blev med buss till Kristianstad där arkitekt Greger Dahlström på Fojab
visade runt i det nyrenoverade Rådhuskvarterat som inrymmer 700 arbetsplatser för
Kristianstad Kommun och Region Skåne. En kort promenad därifrån ligger nya Galleria
Boulevard som är ritat av Fojab och där ljusdesigner Peter Rosenqvist från ÅF berättade
om ljussättningen och guide oss runt. Efter ytterligare en busstur kom vi till Sölvesborg
där Kristina Höijer på Sölvesborgs kommun och Mattias Bengtsson på Levins El,
berättade om arbetet bakom samt visade oss Europas längsta G/C‐bro på hela 760m.
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Helsingborgs Arena och City of Light i Landskrona, 23 september,
24 deltagare
Höstens första möte med tema ljuskontroll och styrning blev också en bussresa och
började med ett besök på Helsingborgs Arena där Carl‐Fredrik Malmgren på Fremlab
berättade om projektet att skapa ett kombinerat ljus, ljud och bildsystem som ger
besökaren den lilla extra upplevelsen vilket resulterat i flera utmärkelser för Fremlab. Via
buss tog vi oss sedan till Landskrona där Mikael Nilsson på Thorn Lighting berättade och
visade oss runt i den fullskaliga anläggning man tillsammans med Lanskrona Stad byggt.

Vattencisternerna i Fredriksberg och Krystallen, Köpenhamn, 29 oktober,
14 deltagare
Höstens andra möte bar åter till Köpenhamn och besök nere i de gamla vattencisternerna
som numera fungerar som utställningshall. Efter att ha fått berättat historien bakom
Köpenhamns tidigare dricksvattenreservoar vandrade vi runt i Christian Lemmertz
installation av stearinljuskronor. Vi fortsatte till Krystallen, en byggnad med spännande
yttre arkitektur och Den Danske Bank, där man skapat en bakbelyst LED‐ljusvägg med
inspiration av sedlar, som ska leda in besökarna med hjälp av varierad ljusintensitet.

Ljusets påverkan på människan och Ljuslabbet på LTH, Lund, 27 november,
39 deltagare
Årets sista möte var på LTH i Lund med föredrag om Påverkan av icke visuellt flimmer, av
styrelseledamot Hillevi Hemphäla och professor Torbjörn Leike vid LTH. Vi fick också se
hur man enkelt med sin mobilkamera kan se hur olika ljuskällor flimrar. Därefter fick vi
en visning av Ljuslabbet där man förutom inomhusmiljöer kan simulera utemiljöer.
Tidigare styrelseledamot Mattias Adamsson vid Ljushögskolan i Jönköping fortsatte med
att berätta om sin forskning och resultat kring Icke visuella effekter av ljusstrålning.

Ljusfestivalen i Lyon, 6‐9 december, 8st deltagare via Sydljus
Tillsammans med Svenska Belysningssällskapet, Västssvenska Belysningssällskapet och
Ljuskultur anordnas en studieresa till den årliga Ljusfestivalen i Lyon. Programmet var
mycket varierat och förutom att besöka festivalens olika arrangemang gjordes även
besök och visningar i Lyon på museum, konserthall, gamla stadskärnan, parker mm.
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7. Övriga aktiviteter
Sällskapets hemsida
Hemsidan är Sällskapets viktigaste kommunikationslänk ut till våra medlemmar och ska
vara lättillgänglig och ge en bra inblick i vår verksamhet samt våra olika aktiviteter.
Mötesprogrammen läggs ut här och anmälan till mötena sker direkt på hemsidan.
Mötesreferat, protokoll från styrelsemöten, årsberättelser, ekonomisk redovisning,
stadgar, kalendarium mm är andra dokument som finns att läsa eller ladda ner.
Under året har en arbetsgrupp fortsatt med arbetet att uppdatera hemsidan. Denna
uppdatering är dels av teknisk karaktär och dels övergripande för att öka funktionalitet
och användarvänlighet. Till detta har även lagts ett arbete med att ta fram ett nytt
profilprogram för Sällskapet, vilket även innefattar en förnyelse av vår logotype.
I samband med årsmötet visas resultatet av arbetet med hemsidan och logotypen.

Dansk Center for Lys
Samarbetet och kontakterna med DCL, Dansk Center for Lys, har under året fortsatt. Inga
möten har hållits tillsammans med DCL, men möjligheten för våra medlemmar, att enbart
mot mötesavgift, få delta på DCL:s möten och seminarier har utökats och i vissa fall till ett
rabatterat pris. DCL:s nyhetsbrev finns tillgängligt för våra medlemmar och information
om våra medlemsmöten distribueras ut till DCL:s medlemmar. Mer om DCL finns på:
www.centerforlys.dk

Svenska och Västsvenska Belysningssällskapet
Vi informerar varandra om olika aktiviteter som har ett gemensamt intresse för oss.
För medlemmar i Sällskapen är det fritt att delta på varandras möten utan annan kostnad
än mötesavgiften. Ett exempel på ett gemensamt arrangemang av Sällskapen, tillsammans
med Ljuskultur, var studieresan till Ljusfestivalen i Lyon i december.

Remissinstans
Styrelsen är remissinstans för skrivelser från myndigheter, CIE, Ljuskultur samt liknande
organisationer inom belysningsområdet. Under året har dock inga sådana behandlats.

Utbildning
Styrelsen propagerar för ökade utbildningsinsatser inom belysningsområdet. Kurser i
egen regi finns det inte möjlighet till, men via vår hemsida finns länk till bl.a. Ljuskultur,
som har samlat adresser till olika skolor och utbildningar. På mötena försöker vi också
förmedla information och kunskap inom teknik, ljussättning, forskning och nya trender.
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Distribution av inbjudningar m.m.
Sällskapet har ett mail‐register över medlemmarna. Mötesinbjudningar skickas ut via
mail och program återfinns sedan på hemsidan där även anmälan till mötena görs.

Svenska och Nordiska Ljuspriset
Sällskapets representant i juryn för tävlingarna har varit styrelseledamot Britta Kruuse.

Företagsmedlemskap
Företag erbjuds medlemskap som ger möjlighet för alla anställda att delta på Sällskapets
alla allmänna möten utan att vara personliga medlemmar. Företagsmedlemskap innebär
också att företaget får sitt namn och logotype på vår hemsida med en länk till sin egen.

Styrelsefunktioner
Under året har antalet funktioner inom styrelsen utökats för att bättra kunna fördela
arbetet mellan oss samt säkerställa variation, bredd och innehåll på våra möten.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och möjliggör fortsatt hög kvalité på våra möten.
Malmö i mars 2015
………………………………....................................................................................
Ingvar Eriksson
Bertil Göransson
………………………………....................................................................................
Daniel Mellstedt
Britta Kruuse
………………………………....................................................................................
Hillevi Hemphäla
Åsa Gullstrand
………………………………....................................................................................
Rolf Tallberg
Jacob Lejdström
………………………………....................................................................................
Christin Hult
Viveca Rosencrantz
………………………………....................................................................................
Jim Collin
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