Protokoll styrelsemöte den 11 juli 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. Besök av Zonta – bestämt till onsdagen den 12 oktober kl. 19.30, i butiken.
§ 4. Ekonomi. Försäljningen ligger i linje med förra året, siffror fram till midsommar.
§ 5. Arbetsordningen
a. Planering sommarloppis - bokad till lördagen den 23 juli. Öppet mellan kl. 10-14. Flera ur
styrelsen har möjlighet hjälpa till med att sätta fram. Utskick till våra medlemmar med
inbjudan och att vi tar emot fler varor, väldigt gärna kläder. Bestämdes att vi inte har
ngn servering denna gången.
b. Fairtrade Fokus-planeringen. Inte mycket att rapportera – gruppen kommer sammanträde längre fram.
§ 6. Butiken:
a. Reaktioner på kundenkäten – varit positivt – bestämdes att vi har enkäten framme juli
månad ut. Robert gör en sammanställning av svaren.
b. Ny importör ”Huset ved havet” – eller rättare ”nygammal”. Företaget har startat igen
efter en konkurs. Diskuterades hur det är med WFTO-certifieringen – troligen hamnar
företaget inom de 20% som inte är WFTO-certifierade.
c. Inbjudan till North & South Fairtrade, i Hjo – återförsäljarträff, den 6 september. Höra
bland alla butiksvoluntärerna om någon vill åka. Styrelsens medlemmar funderar också.
d. Gatuprataren. Fått brev angående att vi inte lämnat in förnyad ansökan om att ha gatupratare på trottoaren. Vi har ansökt för ett par år sedan – men vi blev misstänksamma
mot brevet, ej daterat, ett kopierat kommunbrev utan uppgifter om kontaktperson el.
dyl.. Bestämdes att vi lämnar brevet utan åtgärd.
e. Ingrid önskar semester v 34 – styrelsen beviljar.
§ 7. Info-frågor:
a. Utdrag ur Nyhetsbrev från Fairtrade återförsäljarna. Pratade om FAIR i Göteborg, 1820/8. Diskuterades om någon kan åka – alla tyckte programmet var intressant. Får återkomma om detta.
b. Omdiplomeringen av Ängelholm som Fairtrade City – har funnits artiklar i ”Hallå” och
Lokaltidningen. Pratade om att annonsera på Facebook. Robert sätter ihop och att vi
satsar en månad.
§ 8. Övriga frågor
a. Rapport Styrgruppen för Fairtrade City – pratade om de tillfällen styrgruppen ska informera om Fairtrade City 1) trädgårdsmässan i Hembygdsparken (aug.) samt 2) Lergökarallyt i Valhall park (27 aug).
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b. Klotet 30 år nästa år – tankar ? En idé att annonsera firandet med att vi utökar lokalen –
mingel, musik. Vi håller frågan ”i luften”.
§ 9. Nästa sammanträde – tisdagen den 16 augusti kl. 18.00 i butiken.
§ 10. Mötet avslutas.

Ängelholm den 11 juli 2016

_____________________
Ingrid Werger
Ordförande

vid protokollet:____________________
Robert Hallberg
sekreterare

