
 

Protokoll styrelsemöte den 1 november 2016 

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

§ 1. Ordförande öppnande sammanträdet. 

§ 2. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. Frågor att behandla från föregående protokoll: 
a. Resultat av kundenkäten presenterades av Robert. Vi kan glädja oss åt en väldigt positiv 

kundkrets som enligt svaren är väl förtrogna med Fairtrade. Kan noteras att 45,7% av de 
svarande kom in i butiken för att de var nyfikna - 57,1% var inte medlemmar, men 28,6% 
hade inte svarat på frågan – kanske vi skulle haft en fråga om varför de inte var medlem-
mar. 

§ 4. Ekonomi. Christer förelade den ekonomiska situationen. Försäljningen under Fokus-veckorna 
visade på väldigt goda siffror – I kassan finns 63.000 kr som t.ex. kan användas för inköp inför 
julhandel. Siffrorna visar totalt på lite bättre utfall än förra året vid samma period. 

§ 5. Arbetsordningen 
a. Planering för Klottrets innehåll och utsändande. Inbetalningskort medföljer i utskicket, 

som sker med post. Diskuterades innehållet. Ta med info om World Fair Trade Day, Fokus, 
besök av Zonta, ngt om Ingrid W. affärsverksamhet. 

b. Planering inför julhandeln. Butiksgruppen tar hand om planeringen. 

c. Ingrids hyra för 2016 – bestämdes att den är oförändrad. 

§ 6. Butiken: 
a. Se punkt 5 b. 

§ 7. Info-frågor: 

a. Klottret – se punkt 5 a 

b. Fairtrade Fokus – feedback från utställningen i Rådhuset. Årets Fokusutställning på Gamla 
Rådhuset ägde i år rum under vecka 42 – Rådhuset vara bara tillgängligt denna vecka. Sett 
till besökarantal och försäljning blev det en väldigt lyckad vecka – totalt 178 besökare. 
Rådhuset bokat för nästa års Fokus-veckor, genom kultursamordnare Mai Kurdves hjälp.  

§ 8. Övriga frågor 

a. Klotet 30 år nästa år – fler tankar? Ett förslag att vi varje 30:e i månaden, under 2017, ger 
30 % rabatt. 

b. Valberedningen inbjuds till kommande styrelsemöte. 

c. Fråga om att ansluta Klotet till Swish. Christer undersöker – även hur vi gör med babsen 
som stått på Ingrids fina kläder. 

§ 9. Kommande sammanträde. Onsdagen den 11 januari 2017 kl. 18.00, i butiken. 

§ 10. Mötet avslutas. 
 
Ängelholm den 1 november 2016 
 



Sida 2 av 2 

 
 
_____________________ vid protokollet:____________________ 
  Ingrid Werger Robert Hallberg 
  Ordförande sekreterare 


