Protokoll styrelsemöte den 17 maj 2016
Närvarande: Ingrid Werger, Christer Arnrup, Robert Hallberg, Marianne Persson, Maria Hag-stedt, 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:
1. Enkät att ha liggande i butiken. Robert och Ingrid B förelade ett förslag. Styrelsen ansåg
den var bra, kanske med ett tillägg om medlemskap längst ner på sida 2. Viktigt att butikspersonalen blir informerad om enkäten och handhavandet.
2. Regionalt möte - Maria haft mejlkontakt med Världsbutiken i Helsingborg - de svarat
positivt - vi tolkar det som att de kan tänka sig stå som arrangör.
3. Yawama - ej WFTO-certifierad - varor från Zambia - i dagsläget bedömdes de inte vara
aktuella.
4. Ekonomi. Christer förelade en budget baserad på en försäljning på 250.000 fördelade på mat
130.000 och övrig försäljning på 120.000. Diskuterade siffrorna.
5. Arbetsordningen
1. Sommarens aktiviteter. Se punkt 2
2. Planering sommarloppis - bokad till lördagen den 23 juli.
3. Inledande planering av Fairtrade Fokus-veckorna, 41/42. I år är Rådhuset bara tillgängligt vecka 42. Bestämdes att Robert, Marianne och Christer ingår i planeringsgrupp med
uppbackning av övriga styrelsen.
4. Planera för styrelsens sommarfest kombinerat med styrelsemöte. I Ingrid Borbélys koloni. Måndagen den 11 juli kl. 17.00
6. Butiken:
1. Utrymmet efter ”Ingrids fina kläder”. Styrelsen är överens om att det bästa vore om
hela utrymmet utnyttjades av Klotet med möjlighet att utöka sortiment och information
om Fairtrade.
7. Info-frågor:
1. Utdrag ur Nyhetsbrev från Fairtrade Sverige
2. Återkoppling efter World Fair Trade Day - blev en bra dag. Lila Gatubandet spelade och
skapade bra stämning. Sålde för 3.000, lotteriet inräknad.
8. Övriga frågor
1. Föreningen Zonta planerar att förlägga ett möte till butiken någon gång i höst - Katinka
och Ingrid B samordnar.
9. Nästa sammanträde - 11 juli kl. 17 hos Ingrid B.
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10. Mötet avslutas.

Ängelholm den 17 maj 2016

_____________________

vid protokollet:____________________

Ingrid Werger

Robert Hallberg

Ordförande

sekreterare

