
 

Protokoll styrelsemöte den 27 september 2016 

Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Marianne Persson, Maria Hagstedt, Ingrid Borbély, Katinka 
Husberg. 

§ 1. Ordförande öppnande sammanträdet. 

§ 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 3. Frågor att behandla från föregående protokoll: 
a. Inför 30-årsjubileet 2017 – i samband med utskick av medlemsinfo om Fokus-veckorna, be 

medlemmarna om bilder, artiklar från de första åren med Klotet. En tanke att fira jubileet 
på World Fairtrade-day, 13 maj 2017. 

b. Affisch-förslag om volontärer – Robert visade ett förslag i A4. Bestämdes att sätta upp för-
slaget i butiken. Även att använda affischen i Rådhuset under Fokus-veckan. 

§ 4. Ekonomi. Inget att rapportera då kassören var förhindrad närvara.  

§ 5. Arbetsordningen 
a. Bidragsansökan till församlingarna. Beslöt att Roberts förslag skulle skickas. 

b. Planering Företagspresenter – diskuterade olika lösningar. Bestämdes att satsa på att bi-
foga info om presentkort i utskicket till församlingarna, i samband med bidragsansöknings-
utskicket. Uppdrogs åt Robert att på kommande möte i kommunens styrgrupp ta upp frå-
gan om presentkort till kommunens anställda. 

c. Fairtrade Fokus-planeringen – kampanjmaterialet. Vi gick igenom vad vi ska beställa. Se 
mer under punkten butiken. 

§ 6. Butiken: 
a. Fairtrade Fokus – ev ngt extra den veckan vi inte är i Rådhuset. Ha lite av kampanjmateri-

alet uppsatt i butiken som visar på kampanjen. Satsa på kaffeservering på Fairtrade Chal-
lenge-day, 20 okt – kanske utanför butiken/trottoaren. Pratade om volontär-samling för 
att diskutera bemanning. Diskuterade upplägget för vecka 42 då vi är på Rådhuset. Be-
stämdes att vi samlas 9.00 måndagen den 17/10 i butiken för att samla ihop/transportera 
till Rådhuset för att ställa iordning utställningen. 

§ 7. Info-frågor: 

a. Resultat enkäten.  

b. Marknadsföringsstrategi inför Fokus-veckorna. Kopplas ihop med punkt 5 c. Facebook, bio-
reklam – hjälp från Kultursamordnare Mai Kurdve med notis till tidningar och annat 
material. 

c. Styrgruppen (Fairtrade City) under Fokus-veckorna. 

§ 8. Övriga frågor 

a. Klotet 30 år nästa år – fler tankar ? Bestämdes att fira jubileet på World Fairtrade-day, 13 
maj 2017. 

b. Förslag om att göra en särskild satsning i samband med invigningen av nya bron över till 
badhuset. Datum när den ska invigas är i dagsläget osäkert – hålla frågan öppen. 

c. Inbjudan till regionmöte i Helsingborg söndagen den 30 oktober – osäkert vem av oss som 
kan åka. Ta upp frågan på nästa möte. 
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d. Klotets dator och skrivare börjar bli ”till åren” – väcka frågan om åtgärd. 

§ 9. Kommande sammanträde. Tisdagen den 1 november kl. 18.00, i butiken. 

§ 10. Mötet avslutas. 
 
Ängelholm den 27 september 2016 
 
 
 
_____________________ vid protokollet:____________________ 
  Ingrid Werger Robert Hallberg 
  Ordförande sekreterare 


