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

15 december 2014
Klockan 14:00
Träffpunkten

Närvarande: Carina Björklund
Anki Boman
Lisa Bratt
Esso Eriksson
Ann-Britt Lantz
Frånvarande: Katarina Lobelius
Anders Nyström
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från förra styrelsemötet saknas.
4. Ekonomi
Kassör Ann-Britt Lantz redovisar balansen på kontot, 20807,08 kronor. Kända kommande
utgifter är en faktura från ICA Supermarket Bungehallen på 1100 kronor gällande godis och
presentkorg till Fårösunds julmarknad som ägde rum den 13 december.
5. Medlemsavgift
En diskussion i styrelsen om medlemsavgiften. Ligger summan rätt? Eller ska den
höjas/sänkas? Medlemsavgiften består av två delar, medlemsavgift (100 kronor) och
marknadsföringsavgift (400 kronor). Synpunkter har framförts av medlemmar, både att
avgiften är för hög och att den ligger lågt. Anki argumenterar att för att föreningen ska kunna
genomföra aktiviteter och marknadsföringsåtgärder måste det finnas ekonomiska medel att
röra sig med, i synnerhet i år när det är dags att trycka en ny skylt till Bungehallen och
eventuellt också en ny broschyr över medlemsföretagen. Styrelsen enas om att avgiften bör
vara oförändrad.
6. Kommunikation och marknadsföring
Nytryck av skylt till Bungehallen
Ett första utkast till ny skylt i Bungehallen har tagits fram och visades för intresserade på
Fårösunds julmarknad. I början av januari 2015 kommer en pdf att mailas ut till befintliga och
potentiella medlemmar. Skylten behöver korrekturläsas och förslag på förbättringar
mottages gärna. Lisa ansvarar för framtagande av den nya skylten, som har preliminärt
lanseringsdatum maj 2015.
En diskussion kring var skylten skulle kunna finnas förutom på Bungehallen. Förslag på
Bungemuseet, i hamnen och på Idrottscentret.
Broschyr
Fårö Fårösund Företagarförening

2
I samband med framtagandet av den nya skylten diskuteras också ett eventuellt nytryck av
broschyren. Det finns möjlighet att utforma en broschyr i samma stil som skylten. Synpunkter
har framförts till styrelsen att broschyren är till stor nytta när man ska ge service till turister.
Även önskemål om en broschyr på engelska har framförts.
Hemsida
Hemsidan som är gjord i Wordpress måste uppdateras till den senaste versionen. Styrelsen
beslutar att lägga pengar på denna uppdatering. Sussi på Rute Reklam kommer att
genomföra uppdraget. I samband med detta kommer Anki att forska mer i vad förenigen har
för kostnader för hemsidan (till exempel webbhotell och domännamn). Inför nästa möte
kommer Lisa också att ta fram statistik som visar hur många besökare sidan har och vid vilka
tidpunkter trafiken är hög/låg. För att kunna diskutera hur mycket arbete det är rimligt att
styrelsemedlemmar lägger på föreningens hemsida behövs nämligen statistik! Vilka är sidans
besökare? Hur många är dessa. Målsättningen är att medlemsregistret på hemsidan ska vara
uppdaterat och klart senast 31 januari 2015.
Facebook
Företagarföreningens tävling den 13 december där man kunde vinna en presentkorg om man
gillade föreningens Facebooksida och/eller delade tävlingen hade över 2600 visningar på
Facebook. Ett bra resultat som visar att man med enkla medel och liten ekonomisk insats
(korgen kostade 300 kronor) kan nå ut till många.
7. Övriga frågor
Esso informerar kort om möjlighet för Företagarföreningen att söka så kallade LLU-pengar
från Leader (Lokalt ledd utveckling). Vid nästa möte kommer Esso att presentera mer i detalj
hur det går till att söka dessa pengar. Vem som kan söka. Och till vad.
8. Nästa möte
Esso mailar ut förslag på tider för förlängt styrelse möte i januari 2015. Målsättningen är en
halvdag där hela styrelsen kan samlas och planera arbetet för verksamhetsåret 2015.
9. Årsmöte 2015
Förslag på datum för årsmöte 2015: Torsdag 26 mars
10. Mötets avslutande
Vid protokollet
Lisa Bratt
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