Protokoll styrelsemöte den 16 augusti 2016
Närvarande: Ingrid Werger, Christer Arnrup, Robert Hallberg, Marianne Persson.
§ 1. Ordförande öppnande sammanträdet.
§ 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 3. Frågor att behandla från föregående protokoll:
a. Fair i Göteborg 18-20/8 – kan någon åka. Maria undersökt, allt är fulltecknat.
§ 4. Ekonomi. Fram t.o.m. 23/7 ligger vi på samma nivå som förra året. Prognosen pekar mot
230.000. Försäljningen varit bra senaste veckorna, men går inte att utläsa i siffror än.
§ 5. Arbetsordningen
a. Fairtrade Fokus-planeringen – en första rapport från arbetsgruppen. Valt att använda i
stort sett liknande upplägg som förra året. I dagsläget vet vi inte hur kampanj-materialet
ser ut. Gruppen återkommer med tankar efter att ha sett materialet.
§ 6. Butiken:
a. Ingrid informerade lite om senaste inköpen till butiken.
b. Inbjudan till North & South Fairtrade, i Hjo – återförsäljarträff, den 6 september. Efter att
frågan tillställts alla butiksvolontärerna om någon vill åka samt att styrelsen funderat konstaterar vi att inte någon åker.
c. Kommit nya volontärer i butiksgruppen. Marja har slutat med alla sina åtaganden bl.a. i
inköpsgruppen. Marianne Persson går in i gruppen. Uppkom idé om att kanske ha affisch
om att vi behöver fler volontärer – Robert funderar på utformning.
d. Skyltningen. Ingrid B och Birgitta som ingår i skyltgruppen har nappat på erbjudande om
en butiksskyltnings-tävling som Rögle arrangerar.
§ 7. Info-frågor:
a. Marknadsföringsstrategi inför Fokus-veckorna. Gick igenom hur vi gjort tidigare. Väljer att
avvakta tills kampanj-materialet från Fairtrade återförsäljarna släpps.
§ 8. Övriga frågor
a. Rapport från styrgruppen. Robert och Christer berättade från senaste sammanträdet
(16/8). Styrgruppen planerar medverkan under Lergökarallyt 27/8 (Valhall Park) och under
Höstmarknaden i Hembygdsparken 4/9. Styrgruppen har lite svårt att bemanna Lergökarallyt och frågan uppkom om att fråga medlemmarna i butiksgruppen. Christer skriver ihop
lite info som vidarebefordras till butiksgruppen av Ingrid W.
b. Klotet 30 år nästa år – tankar ? En idé har kommit upp om att göra en utställning, Klotet 30
år, på biblioteket. En annan idé: Göra en uppmaning, kanske i samband med info om Fokus-veckorna, till medlemmar om bilder, artiklar m.m. från de första åren.
§ 9. Kommande sammanträde. Tisdagen den 27 september kl. 15 hos Robert, Bellisgatan 23
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§ 10. Mötet avslutas.
Ängelholm den 16 augusti 2016

_____________________
Ingrid Werger
Ordförande

vid protokollet:____________________
Robert Hallberg
sekreterare

