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Protokoll styrelsemöte - Fårö Fårösund Företagarförening
Datum:
Tid:
Plats:

10 juni, 2014
Klockan 11:30
Träffpunkten

Närvarande: Anki Boman
Lisa Bratt
Esso Eriksson
Ann-Britt Lantz
Katarina Lobelius
Anders Nyström
Frånvarande: Lotta Bogren
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående mötesprotokoll
Eftersom senaste styrelsemötet ställdes in finns inget protokoll att godkänna.
4. Ekonomi
Kassör Ann-Britt Lantz redovisar balansen på kontot, 20 710 kronor. Efter senaste utskicket
med erbjudan om medlemskap har 36 företag betalat medlemsavgiften. Föreningen
välkomnar flera nya medlemmar.
5. Aktiviteter
Fårösunds Marknad äger rum sista lördagen i juli. Företagarföreningen medverkar med en
monter på marknaden samt som finansiär vid annonsering i GA/GT. Esso tar kontakt med
sockenföreningen ordförande Carina Björklund om annonsering.
Företagarmässan NorrExpo kommer att genomföras i höst. Esso kollar lämpliga datum så att
det inte krockar med något arrangemang. Samtal har inletts med representanter för
Kustateljén som gärna upplåter sina lokaler till mässan.
Syftet med Norrexpo är att bidra till nätverkande och att öka samverkan mellan företagare
på norra Gotland (interna mål) samt att visa upp bredden på all service som erbjuds på orten
och att nå ut med den informationen till ortsbor och besökare (externa mål).
Nationaldagsfirandet 6 juni 2015
Esso ger förslag om att Företagarföreningen ska samarrangera Fårösunds
nationaldagsfirande tillsammans med FGOIK och Sockenföreningen nu när KA3
Kamratföreningen och Försvarsmuséet ska flytta till Tingstäde.
6. Utbildning och kurser
Inget att rapportera
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7. Möten och träffar
Under hösten ska en After Work eller liknande arrangeras för föreningens medlemmar.
Förslag från Anki på ett så kallat "Dinner Safari" där man äter förrätt, huvudrätt och efterrätt
på tre olika ställen tillsammans med andra medlemmar i föreningen som man då får tillfälle
att lära känna bättre.
8. Myndighets- region och samhällsfrågor
Inget att rapportera
9. Marknadsföring
Medlemsförteckningen ska uppdateras på hemsidan. Nya medlemmar har kommit till och
gamla medlemmar fallit bort.
Höstens stora projekt är ett nytryck av Företagarföreningens stora tavla som hänger i
Bungehallen. Den fungerar både som marknadsföring för företagen i området och som
samhällsinformation till ortens besökare. I samband med formgivningen av den nya tavlan
kommer ett förnyat erbjudande om medlemskap att gå ut så att ingen missar sin chans att
finnas med.
10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Nästa möte
Höstens första styrelsemöte äger rum 26 augusti klockan 12:00 på Träffpunkten.
12. Mötets avslutande
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