Protokoll styrelsemöte den 20 september 2017
Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Christer Arnrup, Marianne Persson, Katinka Husberg samt
Lilian Johansson adjungerad.
§ 1. Ordförande öppnade sammanträdet och tackade Katinka för att vi kan vara i hennes hem.
§ 2. Mötet beslutade adjungera Lilian Johansson
§ 3. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 4. Inga frågor behövdes ta upp från föregående protokoll
§ 5. Ekonomi. T.o.m augusti är det fortsatt god utveckling – ligger 20.000 över prognosen. Framkom
att försäljningen sjunkit under de inledande veckorna i september, men inga siffror.
§ 6. Arbetsordningen
a. Fairtrade Fokus-veckorna, lägesrapport. Material beställt av Maria. Gick igenom bemanningsläget och Katinka sammanställer ett mail och skickar ut förfrågan. Vecka 41 ansvarar
Styrgruppen för Fairtrade City – möjligen kan Föreningen Klotet gå in och bemanna några
tider i vecka 41. Annars är tanken att vi har utställning och återanvänder vår utställning vi
hade på biblioteket i maj.
§ 7. Butiken:
a. Utbildning av nya volontärer. 7 st nya deltog, vid 2 tillfällen. Ingrid B. svarade för det teoretiska och Marianne/Ingrid W beskrev arbetet i butiken o liknande. Väldigt positiv respons.
§ 8. Info-frågor:
a. Inför Fokus-veckorna. Christer tog på sig att skriva till pressen. Robert trycker lite affischer/info blad att lägga i butiken och på biblioteket. Skicka ut ett medlemsbrev inför fokus-veckorna, går ut vecka 40
b. Medlemsbrev och annan info från Återförsäljarna. Gick igenom brevet med info. Fair Trade
Forum i Linköping, 5-7 oktober – ingen har möjlighet åka. Viktigt att vi kommer ihåg beställa kassar – senast 30/9 står det i utskicket, men bör göras så fort som möjligt. Uppstod
diskussion om att ta betalt för kassar. Fanns olika åsikter bland mötets deltagare, för och
emot. Kommer bli en fråga som tas upp på butiksmöte.
c. Fairtrade-kritik och svar (SvD-artikel) Diskuterade lite av innehållet men bör vara en fråga
som återkommer vid tillfälle då det finns tid till en djupare analys, t.ex. heldagskonferens
(se under övriga frågor)
§ 9. Övriga frågor
a. Regionmöte i Helsingborg, söndagen den 24/9 – 12.30-ca 16.30, Sensuslokaler på Billeplatsen. Beslutades att Klotet står för resekostnaden.
b. Christer meddelade att han vill säga upp Telia-abonnemanget – vilket meddelades vid
förra styrelsemötet. Fråga om att ändra e-post adress – beslutades att använda den som
redan finns, kopplat till vår hemsida, klotet@klotet.org. Bestämdes att Robert redan nu
lägger in autosvar på telia-adressen fram till avstängningen med upplysning att vi byter epostadress och upplyser om nya adressen.
c. Styrelsen – heldag – redovisning från planeringsgruppen. Lilian berättade vad gruppen (Ingrid W., Maria, Lilian J) tagit fram. Bestämdes att förlägga denna heldagskonferens till Lör-
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dagen den 27 januari 2018. Diskuterades plats: 2 olika förslag LillaRo eller Klitterhus. Börjar
med att kontakta Klitterhus. Vi uppmanas fundera på frågeställningen ”Vad betyder Klotet
för dig”, ”Vad betyder du för Klotet” samt egna frågor vi tycker skall behandlas. Planeringsgruppen sammanställer sedan ett program för dagen.
d. Ny skylt – Frågan har legat hos Kelo väldigt lång tid, men vi är inte alls nöjda med deras
hantering av frågan. Robert visade foto med skylten vid Världsbutiken i Helsingborg. Efter
diskussion där det bl.a. anfördes att vindarna är problematiska i ”vår” del av Storgatan beslutades att vi nöjer oss med den skylt som finns idag.
e. Inbjudan till dag för Hållbar utveckling på Kungsgårdens skola, den 6 november. Bestämdes att säga ja. Robert kan tänka sig vara en av flera som medverkar. Funderade på lämpliga namn och beslöt tillfråga Dikte och nya volontären Ida.
§ 10. Kommande sammanträde: Onsdagen den 1 nov kl. 18.15 i butiken (pga butiken ska avslutats)
§ 11. Mötet avslutas.
Ängelholm den 20 september 2017
_____________________
Ingrid Werger, Ordförande

vid protokollet: ____________________
Robert Hallberg, sekreterare

