Protokoll styrelsemöte den 7 juni 2017
Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Marianne Persson, Maria Weström, Katinka Husberg.
§ 1. Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 3. Frågor att ta upp från föregående protokoll
a. Kelo. Robert inte fått besked hur långt det gått med metallskylten. Undersöker vidare.
§ 4. Ekonomi. Christer lämnat ett förslag som gicks igenom. Ser bra ut. Frågan uppkom hur vi hanterar de pengar som blir ogiltiga den 30 juni. Ett förslag att be kunderna betala med kort sista
veckan i juni – bestämdes att vi informerar butiksgruppen.
§ 5. Arbetsordningen
a. Diskuterades att vi missat att få med Katinka i aktivitetsgrupp/informationsgrupp och beslöt
lägga till henne – styrelsen önskade att dessa grupper slås ihop till en grupp eftersom uppgifterna tangerar varandra.
b. Sommarens aktiviteter – Sommarloppis. Bestämdes att den äger rum fredagen den 28 juli
kl. 13-17. Börja ställa upp loppisen kl. 11.30. Nerpackning sker mellan 17-18. Vi gjorde en
första planering. Katinka utsågs till samordnare. Bestämdes att servera kaffe och bjuda på
de kakor vi säljer i butiken – bra göra reklam för våra varor. Katinka gör ett utskick till butiksgruppen om dag och upplägg.
§ 6. Butiken:
a. Utvärdering Världsbutikdagen/Klotets jubileum lördag 13 maj – blev en väldigt lyckad dag
allt ifrån vädret till musik av Lila Gatubandet – mycket folk, bra försäljning och väldigt lyckat
med tårtbuffé. Vi startade också vår utställning på biblioteket den dagen och som varade i
två veckor.
b. Allmän info om dagsläget. Arbetet flyter på bra. Marianne gått in som tillförordnad butiksföreståndare då Ingrid W. varit borta. En ny volontär introduceras nu. Men det kan behövas
någon/-ra till.
§ 7. Info-frågor:
a. Vår Instagram-aktivitet. Denna vecka (nr 23) har vi möjlighet att ha en kampanj på Instagram via Fairtrade Återförsäljarna med anledning av vårt 30-årsjubileum. Ingrid Borbely ansvarar för detta. Diskuterades om vi ska skaffa ett eget Instagram-konto – beslöt att tillfråga
Ingrid B. om att sköta kontot tillsammans med Katinka.
b. Innehåll nästa medlemsutskick. Utskick under vecka 26. Info om loppisen, gärna prylar och
kläder i fint skick, inte böcker och möbler. Lite om jubileumsdagen, biblioteksutställningen.
Önska glad sommar, tipsa om att köpa presenter. Flagga för att vi behöver fler volontärer –
Robert gör ett förslag på text.
§ 8. Övriga frågor
a. Pratade om sommarfest. Ingrid W bjuder oss hem till sig. Måndagen den 19 juni kl. 17.00.
§ 9. Kommande sammanträde: Onsdagen den 9 augusti 18.00 i butiken.
§ 10. Mötet avslutas.
Ängelholm den 7 juni 2017
_____________________
Ingrid Werger, Ordförande

vid protokollet: ____________________
Robert Hallberg, sekreterare

