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

12 november 2014
Klockan 12:00
Träffpunkten

Närvarande: Anki Boman
Carina Björklund
Lisa Bratt
Esso Eriksson
Ann-Britt Lantz
Katarina Lobelius
Anders Nyström
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från förra styrelsemötet läses igenom och godkänns.
4. Ekonomi
Kassör Ann-Britt Lantz redovisar balansen på kontot, 23217.08 kronor.
5. Medlemskap i andra lokala föreningar
En diskussion kring om företagarföreningen bör/ska vara medlemmar i andra lokala
föreningar, till exempel Bunge Sockenförening. Å ena sidan kan det vara ett sätt att visa
solidaritet. Å andra sidan blir det svårare att värna föreningens oberoende. Inget principiellt
beslut tas. Frågan bordläggs.
6. Justering av protokoll
En diskussion kring om huruvida mötesprotokollen ska justeras. Styrelsen beslutar att det
endast är årsmötesprotokollen som behöver justering.
Med anledning av detta efterlyses protokollet från årsmötet 2014. Det ska justeras av bland
annat Peter Stade. Esso och Katarina tar på sig att få fram handlingarna.
7. FGOIK-dagen
Styrelsen tar beslut om att sponsra FGOIK-dagen 2014 och specifikt föreläsningen med
Mattias Sunneborn med 1000 kronor.
8. Utbildning och kurser
Esso informerar om att företagarföreningen kan dra nytta av sitt medlemskap i Gotland
Handel och därigenom få tillgång till utbildningsprogram. Förslag från Esso om att bjuda in en
representant för Gotland Handel till ett medlemsmöte för mer information om vilka
möjligheter som finns.
Anki efterlyser en gemensam utbildning för styrelsen, i styrelsearbete.
Lisa har blivit kontaktad av Stenströms Information & Marknadsföring i Kappelshamn som vill
erbjuda företagarföreningen en kurs i sociala medier. Eftersom en liknande kurs gavs under
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våren 2014 gör styrelsen bedömningen att det just nu inte finns behov av en sådan kurs. Men
Stenströms får gärna besöka ett medlemsmöte och berätta om sina tjänster.
Aktiviteter
Julmarknad
Den 13 december är det julmarknad i Fårösund. Det är ett samarrangemang mellan Bunge
Sockeförening och företagarföreningen. Styrelsen beslutar att ha en tävling för alla som gillar
företagarföreningen på Facebook, med syfte att få fler följare. Pris blir en presentkorg av
värde 350 kronor. Lisa tar fram en prototyp av den nya informationstavlan till Bungehallen
som kan visas på julmarknaden. Katarina bokar plats på marknaden. Anders förbereder
leverans av godispåsar till alla barn. Företagarföreningen sponsrar också Lucia-tåget med 500
kronor.
Norrexpo
Styrelsen bör ta ett beslut om företagarmässan Norrexpo innan årsskiftet. Ska den
genomföras? I så fall vilket datum?
Möten och träffar
Beslut om ny After Work på Boot Hostel lördag 29 november klockan 17:00
Övriga frågor
Lisa efterlyser en mer aktiv hållning när dagordningar tas fram inför mötena. Det bör inte
alltid vara samma punkter som kommer i samma ordning på dagordningen. Istället ska
dagordningen ställas upp efter vilka frågor som är prioriterade just nu. Lisa tar
kommunikation och marknadsföring som exempel med en önskan om att dessa frågor ska
komma högt upp på dagordningen inför nästa möte.
Nästa möte
Nästa styrelsemöte äger rum på Träffpunkten den 15 december klockan 14:00
Mötets avslutande

Vid protokollet
Lisa Bratt
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