Styrelsemöte 14 maj 2013
Protokoll styrelsemöte i Fårö Fårösunds Företagareförening, Träffpunkten 14 maj kl 18
Deltagare: Esso Eriksson, AnnBritt Lantz, Anki Boman
Esso öppnar mötet
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll
Ekonomi
31 001,08 kr på kontot
Komplettera redovisning av kostander för Torget till Leader. AnnBritt och Esso kollar på det.
Anki har lagt ut 2200 kr för årsmötet på Bunge Krog. Kvitto lämnat till AnnBritt.
Anki sköter redoviningen för stödpengarna från Leader för projektet ”80 dagar”
Aktiviteter
NorrExpo gick av stapeln den 11 maj som planerat och blev välbesökt. Vi upplever att utställarna är nöjda
och att lägga Expot på våren var bra. Vi måste ta bort skyltarna som står uppställda fortfarande. Vi planerar
att ha nästa NorrExpo vid Kristi Himmelsfärdshelgen 2014. Inbjudan till utvärderingsmöte kommer inom
kort.
Projektet FåröFårösund Runt på 80 dagar pågår. Vi har besökt ca 30 företag och har nu förlängt projektet året
ut för att hinna runt till alla medlemmar samt också göra viss nyrekrytering.
Vi har fått stödpengar från Leader Gotland för projektet på ca 26 075 kr. Vi har haft ett startmöte med Leader.
Fiberprojektet har nytt årsmöte 15 maj kl 19 på Folkhögskolan. Om du är intresserad eller känner någon som
är intresserad av att delta i projektet kontakta Sven Boman på tel 0498-22 15 29
Utbildning och kurser
Första utbildningen inom InterCom är avslutad. Vid sista utbildningstillfälletden 16 april var flera medlemmar med och deltog under eftermiddagen. Vi diskuterade bl.a. fortsatt arbete med marknadsföring och
kommunikation genom ett s.k. Gant schema, en form av aktivitetsplan.
Möten och Träffar
Lunchträff 4 juni kl 11.30 Möte med FinSam. Träffpunkten. De bjuder på kaffe och smörgås. Anmäl ditt deltagande till esso@tillvaxtgotland.se senast 31 maj.
”Pinne” kväll den 11 juni kl 19. Vi återkommer om plats.
Myndighets- region- och samhällsfrågor
Vi provar att få regionen att hjälpa oss att göra bättre lekplatser i Fårösund genom att erbjuda oss att beställa
ny utrustning och montera den mot att de betalar.
Marknadsföring
Arbete med hemsida och facebook-sida fortgår. Vi kommer att nytrycka broschyren när vi inventerat och fått
rätt uppgifter till alla medlemmar. Privat personer som väljer att vara medlemmar för 100 kr/år blir omnämnda med namn på hemsidan.
Övriga frågor
Höstens möten 10 sept, 15 okt, 26 nov
Nästa möte
11 juni kl 18 i samband med ”pinnekväll”.
Esso avslutade mötet.

