Styrelsemöte 9 april 2013
Protokoll styrelsemöte i Fårö Fårösunds Företagareförening, Träffpunkten 9 april kl 18
Deltagare: Esso Eriksson, Katarina Lobelius, Anki Boman
Esso öppnar mötet
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll lästes igenom
Ekonomi
31 mars hade vi 17 615.08 kr
Aktiviteter
NorrExpo.
Ivisby sponsrar med affischer och får en roll-up på mässan.
För att söka besökare till mässan kommer det att annonseras i olika forum
Ica skickar ut info om NorrExpo till sina ca 700 stamgäster.
Inbjudan har gått ut med B-post till potentiella utställare den 8 april.
John Stövring blir inledningstalare på temat ”att flytta till Gotland”
Öppna ateljéer kommer att ha en filial på mässan.
Nästa möte NorrExpo 16 april kl 18 Träffpunkten
Projektet FåröFårösund Runt på 80 dagar pågår för fullt och vi har besökt ca 20 företag.
Vi har fått stödpengar från Leader Gotland för projektet på ca 28 000 kr. Vi ska ha ett startmöte med Leader
och hoppas att det kan vara här i Fårösund. Anki bokar det.
Fiberprojektet söker fortfarande Ordförande och Kassör. Nästa möte är den 24 april kl 18.30 på Träffpunkten.
Om du är intresserad eller känner någon som är intresserad av att delta kontakta Esso Eriksson på tel 0735322 118
Utbildning och kurser. InterCom pågår. Vid nästa möte den 16 april kl 13-16 är alla medlemsföretag välkomna! Då ska vi diskutera kring föreningens fortsatta arbete inom kommunikation och marknadsföring
Möten och Träffar. 4 juni kl 11.30 Möte med FinSam. Vi återkommer om plats. Samarbete med RUFF? Helene Hafdell besökte oss på mötet och vi bestämde att vi skulle ta ett gemensamt styrelsemöte till hösten och se
hur vi går vidare i samverkan.
Myndighets- region- och samhällsfrågor. Skrivelser har inte så stor påverkan i det frågor vi driver så vi beslöt
att vi ska försöka inventera och se vad vi vill ha gjort, vad vi själva kan bidra med och sen begära stöd från
regionen. Ex Bungevikens rensning, Bungekvasten och busskuren.
Marknadsföring. Hemsidan finns sen 21 februari och vi håller på att fylla den med rätt information och bilder genom projektet Fårö Fårösund Runt på 80 dagar. Via facebook-sidan skriver vi små reportage som går in
som nyhet på hemsidan. Ca 40 personer gillar vår sida och reportagen når ut till många. Som mest var det ca
600 personer som såg ett inlägg.
Övriga frågor
Nästa möte
14 maj kl 18 Träffpunkten.
Esso avslutade mötet.

