Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 februari 2019
Närvarande: Ingrid Werger, Ingrid Borbély, Christer Arnrup och
Marianne Persson.

§1

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§3

Ekonomin. Bokföringen för 2018 är klar. Christer redogjorde för resultatet, som
visar på en förlust med ca 25.000 kr, så de senaste årens vinster har nästan ätits
upp. Inbrotten är en orsak, minskade bidrag från församlingarna och färre
medlemsavgifter för 2018 en annan. Försäljningen av hantverk och loppis har
också gått ner.

§4

Arbetsordning. Inget speciellt att ta upp.

§5

Butiken. Ny dator inköpt av Andreas. Datorn tas fram vid användande.
Ingrid B vill lämna över ansvaret för Instagram och Facebook. Ingrid W har ställt
frågan till Klotets granne Thomas.
Nya volontärer behöver utbildning om Fair Trade. Ingrid B återkommer med
datum. Ingrid W och Marianne deltar också.

§6

Info-frågor. Robert fortsätter att sköta hemsidan, men behöver regelbunden info
för att hålla den aktuell. Ingrid B vidarebefordrar info och vi lägger till en
underrubrik, Info till Robert.
Ann-Kristin Larsson skyltar sedan många år i skåpen i Vejbystrands och
Ängelholms bibliotek. Bör omnämnas i medlemsinfo.
Info till Robert. Nu har vi fått hem geléhjärtan och chokladhjärtan inför Alla
hjärtans dag.

§7

Årsmöte 2019. Enas om att hålla årsmötet lördagen den 30/3 kl 13.00. Robert
skickar ut inbjudan via mail. Ingrid W skickar till de som inte har e-post.
Robert har också lovat att ordna med stolar. Marja Jacobsson kommer att berätta
om sitt liv som finländskt krigsbarn.
Vi kommer fram till att ge 50% rabatt endast på hantverk i år. Känns inte bra att
lämna rabatt på livsmedel, som vi då säljer under inköpspris.

§8

Valberedningen har förslag på ny styrelse, Ingrid B blir ordinarie och ersätter
Maria som lämnar. Ann-Charlotte Auer och Karin Olsson kommer in som
suppleanter och ersätter Ingrid B och Katinka(som också lämnar).
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§9

Övriga frågor. Diskuterades om vi skulle kontakta Rönnegymnasiet, för att kunna
informera om Fair Trade/Klotet. Amnesty har under flera år gjort detta, genom att
finnas i Autriumhallen under temat, ”Skriv för frihet”. Vi funderar vidare eftersom
vi haft kontakt med Rönnegymnasiet tidigare utan resultat. Under vilket tema
skulle vi passa in?
Ingrid W tar kontakt med Cecilia Reuter om att informera i St Mikael.

§ 10

Nästa möte onsdag 4 mars 18:00 i butiken. Halvdagsmöte planeras till den 10/4.
Vi börjar med lunch på Klitterhus(var och en betalar själv) och fortsätter hos
Christer.

§ 11

Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade mötet avslutat.

Ängelholm den 4 februari 2019

_____________________

____________________

Ingrid Werger, Ordförande

Marianne Persson, ledamot

