Verksamhetsberättelse 2016
1. Styrelse
Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:
Ingenjör Ingvar Eriksson, ordförande
Ljusdesigner IALD Bertil Göransson, vice ordförande
Civilingenjör Daniel Mellstedt, kassör
Ljusdesigner Johanna Hernaeus, sekreterare
Ingenjör Rolf Tallberg, klubbmästare
Arkitekt SAR/MSA Viveca Rosencrantz, PR‐ansvarig
Belysningsforskare Johannes Lindén, web‐ansvarig
Belysningskonsult Jacob Lejdström, vice kassör & vice klubbmästare
Konstnär Joanna Thede, vice sekreterare & vice web‐ansvarig
Synergonom Hillevi Hemphäla, ledamot

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

3. Valberedning
Valberedningen har bestått av:
Representant Magnus Nilsson, sammankallande
Ljusdesigner Jim Collin
Representant Mikael Forsberg

4. Medlemmar
Sydljus hade vid slutet av 2015; 78 ordinarie medlemmar, bestående av 30 personliga
medlemmar och 48 företagsmedlemmar. Vid slutet av 2016 fanns 76 ordinarie
medlemmar, bestående av 29 personliga medlemmar och 47 företagsmedlemmar.
Sydljus målsättning är att öka antalet medlemmar, och allra helst antalet
företagsmedlemmar, då det ger möjlighet för flera personer att delta på mötena utan
att formellt vara personlig medlem. Våra utskick sker till ca: 250 mail‐adresser.

5. Styrelsesammanträden
Styrelsen har under 2016 sammanträtt åtta gånger; 7:e januari, 16:e februari, 4:e april,
3:e maj, 14:e juni, 21:e september, 28:e oktober och 22:e november.
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6. Allmänna möten
Under 2016 har arrangerats sju allmänna möten och ett enklare möte via DCL:
Architainment, LMG, Malmö, 4:e februari
Ljusdesign, återvinning och GPS‐styrning av belysning, samt årsmöte, 3:e mars
Hyllie‐badet, Malmö, 26:e april
Lokstallarna Studio och om riggteknik, Malmö, 22:e juni
Dark Light Poetry, Öveds kloster, 2:e november
Trafikplats Spillepengen och belysningsutmaningen, Malmö, 8:e november
Odense nya idrottshall, anordnat av DCL, 30:e november
Nya Biotronen på SLU, Alnarp, 15:e december
Här följer en kort resumé. Mer info och bilder, finns på vår hemsida, www.sydljus.se
Styrelsen vill tacka alla som ställt upp som arrangörer, föredragshållare, guider samt
hjälpt till med planeringen av mötena.
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Architainment, LMG, Malmö, 4:e februari
Årets första möte var på temat ”Architainment”, effektbelysning med syfte att lyfta
fram, komplettera eller förändra en befintlig fasad, plats eller objekt. Mötet innehöll
både en teoretisk och praktisk del. Det började med ett föredrag av Per Sundin, en av
Sveriges främsta ljusdesigner, både för scen, TV och teater samt för Architainment.
Därefter gavs en presentation av SGM:s produkter och det avslutades med en enkel
workshop där man fick möjlighet att själva klämma och känna på utrustningen.

Ljusdesign, återvinning och GPS‐styrning av belysning och årsmöte, 3:e mars
Det andra mötet på Kockska huset, började med årsmötet och därefter berättade
Johan Moritz, ljusdesigner på Malmö Stad, om hans arbete med hur stadens belysning
skall utvecklas och förbättras för att följa med in i framtiden. Göran Lundholm från
Nordic Recycling arbetar med återvinning av ljuskällor och samtalade om hur det är
med möjligheterna att återvinna LED ljuskällor och om det egentligen är elektronik.
Johnny Clausen, ansvarig för driften belysningen inom Malmö Stad visade hur det
fungerar och vilka möjligheter som ges med ett GPS-styrt belysningssystem.

Hyllie‐badet, Malmö, 26:e april
Tredje mötet började på Malmö arena där Magnus Gustlin från Stadsfastigheter
berättade om beställarens roll. Ansvarig arkitekt för Hyllie-badet, Viveka Öhman
Duncan från PP-arkitekter i Göteborg redogjorde för arbetet med att skapa ett nytt
familjebad, en modern simhall och ett spännande äventyrsbad med känslan av
rekreationsanläggning. Därefter gavs en guidad visning av anläggningens olika delar.
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Lokstallarna Studio och om riggningsteknik, 22:e juni
Vårens sista möte var ett besök på Lokstallarna Studio där vi fick en rundvandring
inom dekorsnickeri, ljudteknik, kostymuthyrning, riggteknik, inspelningsstudios.
Pontus Friberg berättade om att arbeta som rigger och att sätta flygpunkter för ljus
och bild samt att göra beräkningar på belastningar för att det skall vara säkert.

Trafikplast Spillepengen och belysningsutmaningen, Malmö, 8:e november
Mötet började med att Johannes Linden berättade om att Sveriges regering har antagit
Belysningsutmaningen, det svenska genomförandet av det internationella initiativet
Global Lighting Challenge. En kort redovisning av de nominerade till 2015 års ljuspris
gjordes och där trafikplats Spillepengen var med och där Johan Moritz från Malmö
Stad redogjorde om visionen med ljussättningen och därefter en visning på plats.

Odense nya idrottshall, 30:e november
Vi bjöd in till deltagande på DCL medlemsmöte på Odense nya idrottshall med
cykelarena och ishall där man framförallt i ishallen har en avancerad LED-belysning
med styrmöjligheter. Tyvärr var antalet anmälda för lågt så vi fick ställa in resan.

Nya biotronen på SLU, Alnarp, 15:e december
Årets sista möte var vid den nya Biotronen på SLU i Alnarp där Göran Nilsson och
Karl-Johan Bergstrand berättade om det senaste inom växtforskning och olika
ljuskällors påverkan på växter i förhållande till naturligt dagsljus. Johanna Hernaeus
visade bilder från Dark Light Poetry eventet på Öveds Kloster, och avslutande julbord.
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7. Övriga aktiviteter
Sällskapets hemsida
Hemsidan är Sydljus 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.
Under året har vi fortsatt med arbetet att uppdatera hemsidan. Denna uppdatering är
dels av teknisk karaktär och dels övergripande för att öka funktionalitet och
användarvänlighet.

Dansk Center for Lys
Samarbetet och kontakterna med DCL, Dansk Center for Lys, har under året fortsatt. Ett
möte har hållits tillsammans med DCL. DCL:s nyhetsbrev skickas ut till 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 Sydljus finns det möjlighet att delta på dessa möten för mötesavgiften.

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.

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
Sydljus representant i juryn för 2015 års pris har varit styrelseledamot Britta Kruuse.
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Medlemskap
Företag erbjuds medlemskap som ger möjlighet för alla anställda att delta på Sydljus 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.
Andra typer av medlemskap är personlig medlem, studerandemedlem & hedersmedlem.

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

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god och möjliggör fortsatt hög kvalité på våra möten.

Malmö i mars 2017
………………………………....................................................................................
Ingvar Eriksson
Bertil Göransson
………………………………....................................................................................
Daniel Mellstedt
Johanna Hernaeus
………………………………....................................................................................
Rolf Tallberg
Viveca Rosencrantz
………………………………....................................................................................
Johannes Lindén
Jacob Lejdström
………………………………....................................................................................
Joanna Thede
Hillevi Hemphäla
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