Styrelsemöte 18 juni 2013
Protokoll styrelsemöte i Fårö Fårösunds Företagareförening, Bunge Vandrarhem 18 juni 2013 kl 18
Deltagare: Esso Eriksson, AnnBritt Lantz, Anki Boman, Ulf Larsson, Anders Nyström, Katarina Lobelius
1. Esso öppnar mötet
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående mötesprotokoll
4. Ekonomi
22988 kr på kontot
Vi ska fakturera under september. Vi gör det per post denna gång då e-post fakturor inte fungerat så bra.
5. Aktiviteter
Sommarmarknaden. Björn Berglund håller ett lotteri för föreningen. Ann-Britt ordnar chokladhjul eller liknande. Vi använder oss av priser som blev kvar från NorrExpot. Vi är med och betalar annonsen i tidningen
och får med vår loggo.
6. Utbildning och kurser
Från Jonte InterCom har vi fått följande information
Ang. utbildningarna för er förening så är de upphandlade och klara. Turordningen är väl sådan att ni ska
komma fram till ett datum då ni vill ha de två utbildningarna som vi har köpt till er. ”Office – Bas” och
”Marknadsföring på Internet”. Ang. Office-Bas så beslutade vi i våras att skjuta på utbildningen då intresset
från de som hade anmält sig var för lågt. Vi sa då att vi skulle göra ett nytt försök i september. Jag bifogar
underlaget för utbildningen och nedan en lista på de som anmält intresse. Du får gärna kolla med dem om
vi ska göra ett nytt försök och försöka få igenom en utbildning framöver. Kolla gärna ev. datum så kan jag
återkoppla till leverantören.
Deltagare Office – Bas: Totalt 9st platser…
2st Bunge Vandrarhem
1st Fårösunds Semesterby
1st Johanssons Fisk (Tveksam om han är aktiv)
1st Svenska Mineral
2st Sylvis Döttrar
Sedan har vi 2st platser över eftersom Systrarna på Sundsmacken gick utbildning i våras i Visby istället.
Är inte Johanssons Fisk ”på” så har ni 3st platser till att fylla om så önskas…
Ang. Marknadsföring på Internet har följande företag anmält sig: Totalt 13st platser
(2st heldagar med en veckas mellanrum)
Innehåll:
Bildhantering i Photoshop. Enklare hemsidor. Facebook och Twitter
Deltagare:
1st Tandhälsan
2st Bunge Vandrarhem
1st Fårösunds Semesterby
1st Bungemuseet
2st Sylvis Döttrar
1st Puttersjaus
1st Johansssons Fisk (Tveksam?)
2st Sundsmacken)

1st Omtanken
1st Gotlands Idrottscenter
7. Möten och Träffar
Vi vill boka ett möte med diakon Maria Marklund för att diskutera ett samarbete.
8. 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.
9. Marknadsföring
Sussi fortsätter att hjälpa oss med hemsidan under sommaren så försöker vi ta över den helt i egen regi till
hösten.
10. Övriga frågor
Höstens möten 15 okt, 26 nov
11. Nästa möte
10 sept kl 18 träffpunkten.
12. Esso avslutade mötet.

