Norra Möre Företagarförening
Kl 19:00

Närvarande:

Eva Terling
Dan Liljeberg
Fredrik Jonsson
Bogdan Carlsson
Kaj Holst
Ellen Adolfsson
Ronny Wegnebring
Björn Nilsson

Styrelsemöte 160113
Guldhunden Arena

ET
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RW
BjN

16:1:1

Mötets öppnande
Ordföranden öppnar mötet.

16:1:2

Val av sekreterare
BjN valdes att föra mötets protokoll.

16:6:3

Protokollsjustering
DL justerar dagens mötesprotokoll.

16:6:4

Fastställande av dagordning
Förslag till dagordning beslutas med följande tillägg:
Pkt 5e faciliteter på årsmötet
Pkt 7b”att göra listan”.

16:1:5

Årsmöte
Årsmöte är bokat i Rockneby Allaktivitetshus till den 8.e mars kl 19:00.
ET ordnar med mailutskickad kallelse.
DL fixar annons i Barometern/Östra Småland för max 500:-.
Negativt svar från Ingemar Berntsson som mötesordförande. Alla funderar på alternativt
namn – förslag snarast till ET.
DL löser förtäring i form av smörgåstårta till max 30 personer.
Sofie Nyström och någon från regionförbundet inbjuds som ”underhållning”.
Valberedningen redogör för sitt arbete. Alla sittande har svarat jakande till omval utom
Mathias Hjalmarsson som är tveksam maa stor förväntad arbetsbelastning framöver.
Styrelsen skall idag bestå av 9 personer och tre valberedning enligt stadgar. På årsmötet tar
vi upp att minska till sju plus två. (Om Mathias väljer att stiga av) I annat fall förblir vi åtta.
BjN utsågs att snickra ihop verksamhetsberättelsen.

16:1:6

Förra mötets protokoll
Protokoll från möte 6 2015 genomlästes.

16:1:7

Aktiviteter
Känns i nuläget som om ett arrangemang på vår och ett på höst är vad vi orkar med.
Denna vår (prel maj) bör vi fösöka genomföra familjedagen på Nöbble gård, speciellt
lämpligt eftersom den stora solcellsanläggningen på taket till nya ladugården skall stå färdigt
då. BjN talade tidigare i fjol med Lennart S om projektet. Han var med på noterna och kunde
tänka sig att berätta om gårdens olika grenar, visa runt i stallar, oljefabrik och gårdsbutik.
Fikakorgar har var och en med sig att avnjuta i trädgård eller kohage i det härliga majvädret
som härmed beställes. BjN tar kontakter med Lennart , Elia och Kalmar Energi.
Mässgruppen fortsätter förarbete med en mässa i prel september.
”Att göra listan”:
Whiskyprovning – Information om reklam – studiebesök bergrum Simpevarp - studiebesök
Linds Lantbruk/Emå-mejeri – flygsightseeing över Rockneby – studiebesök på brandstationsbygget i Kalmar – Informationsskrift om bygden typ Södra Möre - IT information/
undervisning – besök Länsmuseet – öppet hus om företagande.
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16:1:8

Hemsidan
Hemsidegruppen Fredric, Ellen och Bogdan har haft träff och kommit långt med
finjusteringar. På årsmötet har Fredric genomgång och delar ut en skriftlig ”manual”.

16:1:9

Medlemshantering och ekonomi
Ekonomin är god, ca 18 tkr på kontot.
På årsmötet tas fråga upp om årsavgiftens storlek.
Dags för årets utskick av årsavgifter (nuvarande gäller för -16).

16:1:10

Medlemsrabatter
Beslutas att köra igång medlemskortsprojektet. BC ansvarar. Kort med logotype och fält för
namn, på baksidan fyra reklamplatser a´1000:-. Första årets tjing får styrelseföretagen.
GRC – Funway – Blomqvists klara. Kvarstår en plats som tills vidare reserverats RW
Elservice. På detta vis blir korten självfinansierande.
Korten gäller per kalenderår.
Vi räknar med att ha korten klara för utdelning på årsmötet i mars. Innan dess måste BC få
in lista på de företag som rekryterats till rabattföretag! Svara Bogdan snarast med företag
och vad som erbjuds av respektive, eventuella kundnummer osv!

15:1:11

Övriga frågor
Landsbygdsutvecklare Sofie Nyström ombeds att medverka till ett möte med kollegorna i
Södermöre. ET kontaktar Sofie.
I utskicket som kallar till årsmöte bör en uppmaning att ta med sig önskemål om vad
föreningen skall syssla med läggas. ET

16:1:12

Nästa möte
Nästa styrelsemöte 1:e mars kl 19.00 på Guldhunden Arena. Kortare möte för avstämning
inför årsmötet.
BjN fikabrödsansvarig!

16:1:13

Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Björn Nilsson

Dan Liljeberg

