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

26 augusti, 2014
Klockan 12:00
Träffpunkten

Närvarande: Carina Björklund
Anki Boman
Lisa Bratt
Esso Eriksson
Ann-Britt Lantz
Anders Nyström
Frånvarande: Lotta Bogren
Katarina Lobelius

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående mötesprotokoll
Styrelsen godkänner föregående mötesprotokoll från den 10 juni.
4. Ekonomi
Kassör Ann-Britt Lantz redovisar balansen på kontot, 23517,08 kronor. Efter vårens utskick
med erbjudande om medlemskap har ca 40 företag betalat medlemsavgiften. Föreningen
välkomnar fler nya medlemmar.
5. Aktiviteter
Insamling för Världens Barn
Carina Björklund informerar styrelsen om ett kommande informationsmöte om den årliga
insamlingen till Världens Barn. Mötet äger rum den 8 september på Träffpunkten.
Representanter för Röda Korset Gotland kommer att finnas på plats för att informera. Själva
insamlingen sker mellan 14 september-4 oktober.
Företagarföreningen har tidigare år bidragit med affischer på orten, inbetalningsavier till
ortens företag, medverkan i radio och information på hemsidan.
Fredagsöl/ölpinne
Beslut om att Företagarföreningens styrelse tar upp ölpinnen och bjuder in till Fredagsöl den
26 september klockan 17:00 på Restaurang Utsikten.
Företagarmässan NorrExpo har skjutits upp vid flertalet tillfällen. Till största delen beror det
på tidsbrist. Arrangemanget är omfattande och man måste lägga många ideella timmar på
att genomföra det. Målsättningen är nu att genomföra NorrExpo den 14 maj 2015.
Förslag från Anki att samarbeta med den nya studiokoordinatorn på Kustateljén. Om
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studiokoordinatorn kunde projektleda NorrExpo skulle medlemmar ur Företagarföreningen
kunna bistå med arbetsinsatser.
Syftet med Norrexpo är (vilket framgår av tidigare protokoll) 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).
6. Utbildning och kurser
Ordförande Esso Eriksson informerar om Företagarföreningens medlemskap i organisationen
Gotland Handel. Genom detta medlemskap får alla medlemmar tillgång till ett digert
utbildningsprogram som drar igång under hösten 2014. Exempel på kursutbudet är sociala
medier, butiksekonomi och ledarskap. Alla utbildningar är gratis. Mer information om
kursutbudet kommer att läggas ut på Företagarföreningens hemsida samt via Facebook.
7. Möten och träffar
Ändring av styrelsens mötesdagar
Ny mötesdag och tid för Företagarföreningens styrelse är måndagar klockan 14:00 med start
måndag 22 september. Övriga datum under hösten är 20 oktober, 24 november och 15
december.
Medlemsmöte
Esso föreslår sammankallandet av ett medlemsmöte med diskussioner kring ortens
kärnfrågor. Styrelsen är positiv, men vi avvaktar tills efter Fredagsölen den 26 september.
Detta är ett mer informellt tillfälle att diskutera med medlemmarna vad de vill att föreningen
ska fokusera på.
8. Myndighets- region och samhällsfrågor
Ny kryssningskaj på Gotland 2018. Regionstyrelsen har beslutat att teckna avtal med
Copenhagen Malmö Port (CMP) som ägs av Köpenhamns och Malmö stad. Detta kommer på
ett eller annat sätt att påverka alla som driver företag på ön. En av Företagarföreningens
uppgifter är att fortlöpande informera medlemmarna om utvecklingen i denna fråga.
9. Marknadsföring
Medlemsförteckningen ska uppdateras på hemsidan. Nya medlemmar har kommit till och
gamla medlemmar fallit bort.
Det har nu blivit hög tid att göra 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. Den gamla tavlan kommer att plockas ner.
Lisa och Anki ansvarar för detta.
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10. Övriga frågor
Inga övriga frågor
11. Nästa möte
Höstens andra styrelsemöte äger rum måndag 22 september klockan 14:00
12. Mötets avslutande

Fårö Fårösund Företagarförening

