Styrelsemöte 5 feb 2013
Styrelsemöte i Fårö Fårösunds Företagareförening, Den 5 feb 2013 kl 18 på Träffpunkten
Närvarande: Esso Erikson, Peter Stade, Katarina Lobelius, AnnBritt Lantz, Anki Boman
1. Mötets öppnande – Esso öppnade mötet
2. Godkännande av dagordning -Vi godkänner denna dagordning som den vi ska använda under kommande
möten för att lätt kunna följa upp punkterna
3. Föregående mötesprotokoll- Provgute betalar hyran för kontorsrummet fram till 31 okt 2012. Dom debiterar varje förening för sin del. Vi betalar hyran för Torget.
4. Ekonomi – 31 dec 2012 28362 kr på bankgirot, 95 kr i handkassa. Fortfarande saknar vi några medlemsavgifter för 2012.
5. Aktiviteter-NorrExpo, Broschyren blir klar 6 feb och går i tryck. Den kommer att finnas som en pdf på
vår hemsida. Ca 50 utställningsplatser inne och ett flertal utställningsplatser utomhus. Peter skapar en faktura/avtal som varje deltagare får så snart de anmält intresse. Arbetsgruppen består av Esso, Peter Stade, Ulf
Larsson, Christer Nyberg, Claes Martinsson. Esso och Christer har ett lunchmöte 6 feb ang broschyren. Nästa
möte 26 feb kl 18 Träffpunkten.
6. Utbildning och kurser – InterCom pågår
7. Möten och Träffar- Vi har fått frågan om var ”fredagsträffarna/pinnen” har tagit vägen. Det undrar vi också. Därför döper vi om den till ”föreningsträff ” och kommer att försöka få liv i verksamheten igen med bl.a.
hjälp av våra lokala krogar. Känner du dig manad eller gömmer pinnen i din garderob- hör av dig!
8. Myndighets- region- och samhällsfrågor- Fiberprojektet har haft årsmöte. Framöver stöttar företagareföreningen Bunge Fiber ekonomisk förening genom att följa arbetet och vara bollplank. Vi tror att fiberkabeln
kommer att vara bra för företagandet på norra Gotland
9. Marknadsföring
10. En test på Hemsidan är på remiss hos deltagarna på kvällens möte. Katarina och Anki tar ett möte med
Sussi när åsikter kommit in så borde vi kunna ha den klar innan årsmötet.
11. Övriga frågor
12. Nästa möte
Den 5 mars kl. 18 Träffpunkten. Årsmöte den 19 mars på Bunge Krog kl. 18
Den 9 april kl. 18 Träffpunkten. Den 14 maj kl. 18 Träffpunkten
Den 11 juni kl. 18 Träffpunkten

Mötets avslutande – Esso avslutar mötet.

