Protokoll styrelsemöte den 25 januari 2017
Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Marianne Persson, Maria Hagstedt, Ingrid Borbély, Katinka
Husberg och Görel Settfors (valberedningen).
§ 1. Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 2. Valberedningens ordförande Görel välkomnades. Gick igenom omval och ev. nyval.
§ 3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4. Inga frågor att behandla från föregående protokoll
§ 5. Ekonomi. Christer förhindrad att närvara. Gick igenom de papper Christer skickat ut. Resultatet
positivt.
§ 6. Arbetsordningen
a. Årsmöte. Diskuterade dag. Bestämdes prova en fredag – beslutades att förlägga årsmötet
till fredagen den 17 mars kl. 13.30. Funderingar på om vi ska ha ytterligare programpunkt.
Ingrid tar kontakt med Fairmonkey och frågar om de vill komma och berätta om sitt arbete
b. Ingrid frågar i arbetsgruppen om någon vill baka. Robert frågar vaktmästaren i Ängelholms
församling om vi får låna stolar. Robert förbereder utskick. Gick igenom utkast till Verksamhetsberättelsen för 2016, behöver kompletteras – Robert o Christer svarar för det.
§ 7. Butiken:
a. Julhandel – god handel även i mellandagarna – pga att julafton var en lördag blev det en
lite mer utdragen handel, men god tillströmning. Resultatmässigt blev försäljningen ungefär som förra året.
b. Butiksinventeringen är gjord. Viktigt se till att kategorin matvaror är väl påfylld – det är de
varor som går mest. Diskuterades lite vad som säljer bra.
c. Swish finns nu, men än är det inte så många som utnyttjar denna möjlighet.
d. Nya babsen – fungerar bra.
§ 8. Info-frågor:
a. Beslutade att bordlägga frågan om att Fairtrade Återförsäljarna valt oss som grupp att utvärdera kartan i projektet som skulle göra det lättare att hitta Fair Trade-producenter.
§ 9. Övriga frågor
a. Bro-invigning – oklart om när det sker – vi vet att Vattenhuset öppet från 8/2. Blev en diskussion om vi skulle ha ett bro-öppnings-erbjudande under vecka 6 (8-11 feb). Inköpsgruppen funderar vidare.
b. Klotet 30 år. Världsbutikdagen, 13 maj. Lila Gatubandet spelar från ca 10-12. Diskuterade
om vi ska ha mingelparty, ngt enkelt att äta – kunna hålla tallrik/dryck i handen.
c. Styrgruppen Fairtrade City ha sammanträde i butiken tisdagen 14 februari 12-13.30.
d. Årsmöte Fairtrade Återförsäljarna 18-19 mars 2017 (plats ?) – för nära vårt eget årsmöte.
e. Frågan om Pyttans utbredning på trottoaren. Bestämdes att vi gör om vår gatupratare och
återanvänder den.
§ 10. Kommande sammanträde. Onsdagen den 8 februari 9-11 hos Maria, Åsbogatan 48 b.
§ 11. Mötet avslutas.
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_____________________
Ingrid Werger
Ordförande

vid protokollet:____________________
Robert Hallberg
sekreterare

