Styrelsemöte 9 april 2014
Protokoll styrelsemöte – Fårö Fårösunds Företagarförening
Datum:
Tid:
Plats:
Deltagare:

9 april, 2014
Klockan 10:00
Träffpunkten
Lisa Bratt
Esso Eriksson
Ann-Britt Lantz
Katarina Lobelius

Frånvarande: Lotta Bogren
Anki Boman
Anders Nyström

Mötets öppnande
Godkännande av dagordning
Föregående mötesprotokoll läses och godkännes
Ekonomi
Föreningen har 5427.08 kronor på kontot
Medlemsavgiften för 2014 kommer att faktureras efter påsk. Lisa tar fram förslag på både faktura och
medföljande brev. Det slutgiltiga förslaget mailas ut till styrelsen för eventuella synpunkter. Ann-Britt (tillsammans med Carina Björklund) ansvarar för utskick per brev, vilket sker veckan efter påsk. Därefter följer
vi upp brevutskicket med telefonsamtal.
Aktiviteter
Planerat datum för Norrexpo är 31 maj 2014. Esso tar kontakt med Peter Stade och Christer Nyberg för ett
definitivt beslut om mässans genomförande. Arrangemanget kräver stor arbetsinsats, både före under och
efter dagen. Fler behöver hjälpa till för att Norrexpo ska bli så lyckat som möjligt! En kort diskussion kring
hur anmälda företag ska/bör betala. I förväg via faktura? Samma dag via kortterminal? Viktigt är i alla fall att
samtliga anmälda företag betalar!
Utbildning och kurser
Beslut om att skjuta upp denna diskussionspunkt tills Anki Boman (som är den i styrelsen som ansvarar
för utbildning och kurser) kan närvara och informera om läget.
Möten och träffar
För tillfället är det fullt fokus på Norrexpo den 31 maj som är ett stort och krävande arrangemang. Förslag
från Katarina Lobelius att återuppta ”ölpinnen” till hösten, där företagare anordnar informella och trevliga
träffar för föreningens medlemmar.

Myndighets-, region- och samhällsfrågor
Inga diskussionspunkter
Marknadsföring
Samstämmighet kring att styrelsen både behöver fokusera på och bli bättre på att kommunicera med medlemmarna. Lisa kallar till ett möte med en mindre grupp bestående av Katarina Lobelius och Anki Boman.
Gruppen återrapporterar förslag på strategi på nästa styrelsemöte.
Övriga frågor
Inga diskussionspunkter
Nästa möte
Esso presenterar en lista med förslag på styrelsemöten för hela 2014, ett möte per månad. Närvarande styrelsemedlemmar godkänner förslaget.
Tisdagar klockan 12:00 på Träffpunkten (om ingen annan plats anges)
6 maj
10 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december
12. Mötets avslutande

