Kallelse till medlemsmöte för Miljöförbundet Jordens Vänner Helsingborg
(MJV Hbg)
Lördagen 8 mars kl. 11.00, 2014, i Enhetsgruppens lokal på Furutorpsgatan 71.
MJV Hbg hyr ju in sig i denna lokal.
Buss 3 och 7, hållplats Faktorsgatan. Tel. till lokalen 042-141657.
Lokalen öppnar kl. 10 för att revisorerna ska granska räkenskaper på plats eller ta med sig.
Förslag till Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Formalia. (mötesordförande, mötessekreterare, fastställande av dagordning)
Korta rapporter, bl.a. utskick från JV riks om valberedning,
Hur planering och aktiviteter kring Välfärdsmanifestationen 10/5, där vi tidigare
bestämt vara medarrangörer, framskridit. Ev. synpunkter.
Aktiviteter i Helsingborg i samband med att den riksomfattande turnén ”Välj rättvisa
nu” kommer till Helsingborg tisdag 29/4. Tid och plats för torgmöte.
Skriftliga synpunkter från MJV Hbg. utifrån besök på Kemira och företagets planer på
LNG (flytande naturgas) som fartygsdrivmedel. Om Stig och/eller Sven hinner skriva
förslag. Annars kommer det på senare möte.
Remissvar på och flygblad om utredningen ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84) och
utredningen från Chalmers om ”Klimatomställning Göteborg – tekniska möjligheter
och livsstilsförändringar” och SJ:s beslut att lägga ner nattågstrafiken. Om Stig hinner
skriva förslag.
Utställning på biblioteket i höst. Per håller kontakt med biblioteket. Idéer på vad vi
bör ha med där..
Häfte om matfrågor. Tatiana rapporterar hur långt arbetet kommit. Ev. utåtriktade
aktiviteter i anslutning till det. Blir det klart till turnén 29/4?
Övriga frågor.
Nästa möte. Dels om agerande på JV riksårsmöte, dels behandling av
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisionsberättelse.

Förtydliganden:
Till punkt 3: Årsmötet på riksnivå för Jordens Vänner blir 12-13 april i Göteborg. Sista dag
för motioner är 25/2.
Till punkt 4: Nätverket Global Rättvisa Nu (GRN), där bl.a. JV ingår genomför en
riksomfattande turné Välj Rättvisa Nu från norr och söder med start helgen 26-27/4 i Malmö
och Luleå och avslutning i Stockholm 17-18/5. Den södra delen av turnén är i Malmö 2627/4, i Lund 28/4, i Helsingborg 29/4, i Göteborg 3-4/5, i Jönköping 10/5.
Kvällsmötet blir i Enhetsgruppens lokal med kort information om turnén Välj Rättvisa Nu,
dess plattform och valenkäten. Därefter följer föredrag av Satheesh från Deccan Development
Society om Strategi för förändring – gräsrotskamp för matsuveränitet och
fattigdomsbekämpning.
Tid och plats för torgmöte måste beslutas och utformning diskuteras.
Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Klimataktion, Attac m.fl. organisationer står bakom
turnén. Se mer på hemsidan
www.globalrattvisa.nu
Plattform för Global Rättvisa Nu kampanjen finns på http://grn.avajadi.net

Till punkt 4: Välfärdsmanifestationen blir lördag 10/5 kl. 11.30 på Konsul Olssons plats
Huvudparoller är: Nej till vinst i välfärden, Stoppa nedskärningarna, Försvara och utveckla
den Gemensamma Välfärden, Mot utförsäkringar av de sjuka.
Talare är Bengt Silfverstrand, Agneta Lenander, Julius Nilsson och Stig Broqvist.
Arr. i Hbg: Enhetsgruppen, Föreningen för Rättvis Välfärd, Kommunistiska partiet,
Miljöförbundet Jordens Vänner, Palestinska Kulturhuset och Vänsterpartiet.
Vi finns också följande lördagar kl. 11-13 på Konsul Olssons plats 1/3 och 26/4 och på GAtorg 5/4 och 3/5.

Information om andra möten och aktiviteter:
.
Välfärdskonferens 15-16/3 i Stockholm, bl.a. om facket och miljön. ”Välfärd och framtid.
Samling för gemensamma lösningar för välfärden, jobben och klimatet.” i ABF-huset.
Arr. Nätverket för Gemensam Välfärd, Attac, Jordens Vänner, Klimataktion, Nu bryter vi
tystnaden, Verdandi och ABF Stockholm.
Jag hade till mötet 8/2 vidarebefordrat ett mail, där hela programmet finns.
Jordens Vänners årsmöte 12-13/4 i Göteborg.
Klimatriksdag 2014 i Norrköping 6-7-8 juni. Motioner ska utgå från den
gemensamma värdegrunden: ”Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på
största allvar och utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter”.
Motioner ska ha kommit in senast 30/4. Arrangör är Föreningen Klimatriksdag
2014. Många andra föreningar stöder initiativet. Inspiration kommer från
Folkriksdagen för rösträtt för 120 år sedan. värdegrund
Vi tar varningarna från FN:s klimatpanel på största allvar och utgår från alla människors lika värde och lika rätti

Enhetsgruppens diskussionsmöten i lokalen, Furutorpsgatan 71:
Framgår av bifogat programflygblad. Datum, huvudrubriker och talare är:
27/2 Anton Nilsson – Amaltheamannen
Ragnar Danielsson
13/3 Helsingborgs kustkontrollprogram
Peter Göransson
29/3 Den katastrofala kapitalismen
Bertil Kilner
10/4 EU, ett projekt för diktatur
Hans Johansson
24/4 Högerextremism och islamofobi
Mattias Gardell
29/4 Strategi för förändring
Satheesh
15/5 Sjukvården
Agneta
Lenander
22/5 Välgörenhet eller solidaritet
Lars Nilsson
Enligt uppdrag
Stig Broqvist, 042-282739
stig.broqvist@telia.com

