Protokoll styrelsemöte den 19 januari 2016
Närvarande: Ingrid Werger, Christer Arnrup, Robert Hallberg, Marianne Persson, Maria Hagstedt, Ingrid
Borbély, Lili-Madeleine Inovius från valberedningen.
§ 1.

Ordförande öppnande sammanträdet.

§ 2.

Arbetsordningen
a. Förberedelse inför årsmötet tillsammans med inbjuden valberedning. Vid förfrågan bland
de närvarande (se ovan) så står alla till förfogande för omval - Marja och Birgitta har avsagt sig omval och ska då ersättas. Valberedningen fortsätter arbetet. Årsmötet bestämdes äga rum lördagen den 2 april kl. 13.30 i butiken. Även ha med en kort resumé från arbetet med studiecirkeln under hösten 2015.

§ 3.

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4.

Frågor att behandla från föregående protokoll:
a. Berörde lite om belysningen i butiken. Återstår att förbättra ljuset i själva skyltfönstret.

§ 5.

Ekonomi. Kassören presenterade en preliminär Balans- och resultatrapport. Något mindre
omsättning - ca 5%, i kronor: 16.000. Kostnaden för inköp har ökat från 86.000 till ca. 110.000.
Rörelseresultat landar preliminärt på + 5.000 kr. Diskuterades lite om vilka varor vi skall satsa
på.

§ 6.

Arbetsordningen
a. Deltagande på inköpsmässa - osäkert vad vi tänkt om detta - bör undersöka varför detta
står uppsatt i Arbetsordningen.
b.

§ 7.

Deltagande på Årsmöte för Fair Trade återförsäljarna i Arboga 12-13 mars 2016. Oklart
vilka som har möjlighet åka. Ta upp det på nästa sammanträde

Butiken:
a. Utfall av inventeringen - Kostnaden för lagret har ökat från 86.000 till 110.000 varav
72.000 på hantverk och 38.000 på mat.
b. Ingrid arbetar för att avveckla sin verksamhet (Ingrids fina kläder) under året. Vi behöver
fundera på vilken verksamhet vi kan få in i stället. Diskuterades olika tankar.

§ 8.

§ 9.

Info-frågor - Robert informerade om följande:
a. Ny logga Fairtrade Världsbutikerna
b.

Ny bioreklam

c.

Kommit nya formuleringar på WFTOs principer

Övriga frågor
a. Fairtrade-City styrgrupp - svårt att få någon av Ängelholms politiker att ta över ordförandeposten i kommunens fairtrade-city-grupp. Kan innebära att Ängelholm blir första kommunen i landet att mista sin certifiering.
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§ 10. Nästa sammanträde: Torsdagen den 18 februari kl. 15.00 hemma hos Marianne P, Norra Kyrkogatan 16.
§ 11. Mötet avslutas

Ängelholm den 19 januari 2016

_____________________

vid protokollet:____________________

Ingrid Werger

Robert Hallberg

Ordförande

sekreterare

