Protokoll styrelsemöte den 4 april 2016
Närvarande: Ingrid Werger, Christer Arnrup, Robert Hallberg, Marianne Persson, Maria Hagstedt, Ingrid
Borbély och Katinka Husberg.
§ 1. Ordförande öppnande sammanträdet.
§ 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 3. Frågor att behandla från föregående protokoll:
a. Enkät att ha liggande i butiken. Frågor att ta upp: Hur ofta går du hit - första gången/1 gång
i veckan/1 gång i månaden/mer än 1 gång. Hur hittade du oss, Någon vara du saknar - Robert och Ingrid B sammanställer ett förslag till kommande möte. Även ta fram förslag på
A6-flyers att dela ut på t.ex. Världsbutikdagen den 14 maj.
b. Regionalt möte - Maria kontaktar någon annan av världsbutikerna.
§ 4. Ekonomi. Första månaderna på året är den svåraste, ekonomiskt sätt, så även i år. På årsmötet, med 50 % rabatt, var det god försäljning - mycket hantverk såldes. Budget - Christer sammanställer budget till nästa möte - styrelsen menade att vi skulle budgetera för en försäljning
på 250.000.
§ 5. Arbetsordningen
a. Genomgång och revidering av arbetsordning.
b. skrev in Rita Aatola som kontaktperson i Fairtrade Citys styrgrupp.
c. Aktiviteter världsbutikdagen 14 maj. Bestämdes att vi har öppet 10-14. Har i tidigare möte
beslutat att vi ska ha en del av vår försäljning på gården. Funderat på att bjuda på fika och
kakor som är bakade med fairtrade-ingredienser. Diskuterade hur vi lägger upp dagen. Maria håller koll på när det kommer kampanj-material från riksorganisationen. Ha ett planeringsmöte onsdagen den 11 maj kl. 13.00.
d. Sommarens aktiviteter. Bestämdes att ha gårdsloppis lördagen den 23 juli.
e. Posten om bidragsansökan till Kulturnämnden strykes
§ 6. Butiken:
a. Tankar från senaste butiksmötet. Ingrid W. delgav lite av vad som var uppe till diskussion.
Bl.a. diskuterades utrymmet som nu används av Ingrids fina kläder - fanns en åsikt om att
det vore bra med en annan aktör. Diskussionen fortsatte på styrelsemötet - lutar åt att Klotet tar över hela lokalen med tankar om att skapa utrymme för presentation av producent
och kanske möjlighet att bjuda på kaffe/kakor. Diskussionen fortsätter.
§ 7. Info-frågor:
a. Kampanj inför världsbutikdagen - hemsidan och Facebook - kampanjmaterial kommer finnas på Fairtrade Sverige.
§ 8. Övriga frågor
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a. Rapport från möte den 8/3 med nya styrgruppen för Fairtrade-City.
b. Ny återförsäljare - Yawama of Sweden - undersöka om certifieringen och kolla hemsidan för
att se deras varor.
§ 9. Nästa sammanträde - tisdagen den 17 maj kl. 18 i butiken.
§ 10. Mötet avslutas.
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