Protokoll styrelsemöte den 9 augusti 2017
Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Christer Arnrup, Marianne Persson, Maria Weström, Katinka
Husberg, Ingrid Borbély.
§ 1. Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 3. Inga frågor behövdes ta upp från föregående protokoll
§ 4. Ekonomi. En god utveckling i inkomsterna – god försäljning. Gårdsloppisen gick väldigt bra.
T.o.m. vecka 30 sålt för 129.00 – 20.000 mer än vid samma period förra året. Över en 10-årsperiod är det bara en gång det varit högre försäljningssiffror än året – det var 2011 som det var ”all
time high”.
§ 5. Arbetsordningen
a. Bidragsansökning församlingarna. Uppdrogs åt Robert att skriva ihop ett förslag. Bör skickas
iväg månadsskiftet augusti/september.
b. Fairtrade-Fokus-veckorna – tankar/fördelning. Christer presenterade en idé om att inbjuda
olika organisationer i kommunen att presentera sig och sin verksamhet. Diskuterade hur
detta skulle kunna läggas upp. Maria tar hand om beställningen av material inför fokusveckorna. Katinka har hand om bemanningslistan. Gå ut med mejl om bemanningen i slutet
av september. Viss samordning med Fairtrade City styrgrupp. Christer tog på sig rollen som
samordnare. Robert ansvarar för info plus teknik under utställningen.
§ 6. Butiken:
a. Gårdsloppisen – bra/dåligt. Sammantaget en bra dag. Bra med besökare, bra väder, bra försäljning – inte så mycket försäljning i butiken. Kanske hade varit bra att hålla butiken stängd
på förmiddagen för att vi skulle hinna organisera allt. Fredag eftermiddag kändes bra. Finns
saker att förbättra gällande organiseringen vid bl.a. uppställning av bord etc..
b. Allmän info om dagsläget – volontärer, mm.. Kommer nya volontärer, sedan i höstas har 5
st kommit vilket vi naturligtvis är mycket glada för.
c. Möte med butiksgruppen. Äger rum när utbildningen är genomförd.
d. Utbildning. Förslag att vi skulle ordna en ny grundutbildning riktad mot våra nya volontärer
i fair trade och butiksvana 2ggr i september. Ingrid B. får hjälp av Marianne och Ingrid W. 1
1/2 tim, per gång, Klotet bjuder på en macka. Nya volontärerna positiva till att deltaga. Styrelsen har också fått mejl om en ny utbildning som Fairtrade återförsäljarna håller i – en dag
i Laholm – osäkert om någon i styrelsen har tid.
e. Butikslokalen. Varit besök av representant från fastighetsägaren, med en person som skulle
se över lokaler ur ett energi-perspektiv. Påtalades att fönstren i källaren inte gick att stänga
helt. Ännu har ingen återkoppling skett.
f. Nya affischer i gatuprataren och en ny uppsättning visitkort, tryckta hos Tryckaren i Ängelholm.
§ 7. Info-frågor:
a. Våra aktiviteter på Instagram och Facebook – bl.a. annonser (Facebook). Instagram-aktiviteten är ny för oss i sommar. Vi bedömer att detta är viktiga kanaler för vår marknadsföring.
b. Innehåll nästa medlemsutskick (inför Fokusveckorna) – kanske bara om fokus-veckorna.
c. Börja tänka på innehållet i Klottret. Kanske presentera någon leverantör – t.ex. de som levererar kläder (Ghana) – en artikel om våra tvålar.
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§ 8. Övriga frågor
a. Styrelsen – bestämdes att ha en heldag. Frågan om när, var och hur jobbar vi vidare med.
En grupp bildades bestående av Ingrid W., Maria och Lilian som redovisar vidare om det på
nästa styrelsemöte.
b. Christer informerade om att Telia kommer höja adsl-abonnemanget med 130 kr i månaden
och Christer föreslår att vi nu går över till Bjäre Krafts fiber, som är förberedd till fastigheten
vilket också styrelsen bekräftade
§ 9. Kommande sammanträde: Onsdagen den 20 september kl. 14 hos Katinka, adress: Aggarpsvägen
84, 266 94, Munka Ljungby
§ 10. Mötet avslutas.
Ängelholm den 9 augusti 2017
_____________________

Ingrid Werger, Ordförande

vid protokollet: ____________________

Robert Hallberg, sekreterare

