Protokoll styrelsemöte den 8 februari 2017
Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Christer Arnrup, Marianne Persson, Maria Hagstedt, Ingrid
Borbély, Katinka Husberg.
§ 1. Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 3. Ekonomi. Christer redogjorde för läget. Försäljningen minskat något dock visar loppisen kanske
det bästa resultatet någonsin. En orsak kan vara att vi numera inte betalar moms. De av
Svenska kyrkans församlingar som tidigare lämnat bidrag fortsätter med det under 2016. Kontors- och reklamkostnaderna minskat.
§ 4. Arbetsordningen
a. Årsmöte – Verksamhetsberättelsen gicks igenom och undertecknades av alla närvarande.
Fairmonkey gett återbud. Beslöt att fråga representant från Agera att prata om deras verksamhet, Katinka undersöker om personen kan komma. Plan B bestämdes att tillfråga Mia
Brink på Biblioteket om hon vill berätta om deras språkcafé. Dagordningen blir likadan som
förra året.
b. Utskick av kallelse via e-post och ”vanlig” post (2 veckor innan årsmötet): Påminnelse om
medlemsavgift, dagordning bifogas – verksamhetsberättelse bifogas i e-postutskicket (ej i
vanlig post) – Ekonomisk berättelse och verksamhetsberättelse läggs på hemsidan plus
finnas tillgängligt i butiken.
c. Budget och verksamhetsplan – Planen för 2017: Världsbutikdagen, lördagen den 13 maj, firar vi Klotet 30 år är även Fairtrade-Fika-dagen och Lila Gatubandet spelar. Fairtrade Fokus, veckorna 41/42 kommer vi vara på Gamla Rådhuset under 1 vecka.
d. Inköpsmässa – finns ingen tillgänglig – kommer strykas i arbetsordningen
e. Världsbutiksdagen, 13 maj – tillika Fairtrade-fika-dagen – Klotet 30 år – beslöt att satsa på
tårt-buffé, diskuterades hur vi löser det praktiska. Till samordnare för tårtbuffén utsågs Ingrid B. och Katinka
f. Evenemangskalender – få genom Madeleine Eidemark på Näringslivscentrum
§ 5. Butiken:
a. Gatuprataren och skylten. Diskuterades utformning. Uppdrogs åt Marianne o Robert att
diskutera med Kelo Gravyr.
§ 6. Info-frågor:
a. Tog upp den bordlagda frågan om att Fairtrade Återförsäljarna valt oss som grupp att utvärdera kartan i projektet som skulle göra det lättare att hitta Fair Trade-producenter.
Sista dagen för inlämnandet av svar var 16/1 så vi beslöt att inte svara nu. Vi var annars
positiva till hur kartan är utformad.
b. Medlemskommunikation. Robert tog upp frågan om att några gånger per år kommunicera
med föreningens medlemmar genom utskick av e-post/vanlig post (till medlemmar som
inte har mail). Uppdrogs åt Robert att skissa på innehåll/layout och tillsammans med Marianne gå igenom våra medlemslistor och kolla adresser.
§ 7. Övriga frågor
a. Fokus-veckorna – kommunens kultursamordnare vill veta om och när när vi ska vara i
Gamla Rådhuset. Diskuterade hur vi löser ev. samarbete med styrgruppen. Vi avvaktar re-
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aktioner från styrgruppen i kommunen innan vi återkommer till Kultursamordnare Mai
Kurdve.
b. Med anledning av att Klotet firar 30 år – kanske ha utställning på biblioteket. Fundera på
utformning. Aktualisera frågan på kommande möten.
§ 8. Kommande sammanträde. Fredagen den 7 april börjar med lunch på Torstens kl. 11.30 (Maria
beställer bord), därefter fortsätter mötet hos Marianne med Ingrid som reserv.
§ 9. Mötet avslutas.
Ängelholm den 8 februari 2017
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