Protokoll styrelsemöte den 3 oktober 2020
Närvarande: Ingrid Werger, Marianne Persson, Robert Hallberg, Susanne Ljungerud, Ingrid
Borbély, Karin Olsson och Ann-Charlotte Auer.
§ 1.

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

§ 2.

Föregående protokoll (3/3) gicks igenom och lades till handlingarna

§ 3.

Frågor att behandla från föregående protokoll.

§ 4.

Ekonomi. Omsättningen sjunkit pga av den rådande corona-pandemin, men än är föreningens ekonomi god.

§ 5.

Arbetsordningen.
1. Bidragsansökningar till församlingarna - sekreteraren presenterade ett utkast till det
brev som ska skickas ut till församlingarna. Beslutades att använda detta, med någon liten justering i texten, för utskicken.
2. Planera för Klottret - diskuterade innehållet - informera att vi har öppet butiken som
vanligt - presentation av styrelsen - Susanne förklarade sig villig att skriva en kort presentation om sig själv och sina tankar om Fairtrade. Marianne skriver text riktad direkt till föreningens medlemmar om att de gärna kunde handla lite mer på Klotet. Även ha med en
kort text om slopandet av rabatten på hantverk.

§ 6.

Butiken:
1. Frågan om rabatten på hantverk (20%) togs upp. Har diskuterats i butiksgruppen som
samfällt uttalat sig positiva till att den slopas. Styrelsen är inne på samma linje. Bestämdes att rabatten på 20% vid köp av hantverk slopas - skall gälla fr.o.m. 1/11. Ta fram en
info-lapp om detta att ha i butiken.
2. Gatuprataren - blivit väldigt sliten och behöver renoveras. Marianne o Robert jobbar
med detta. Diskuterades också skylten på husväggen mot Storgatan och ev möjlighet att
hänga en Fairtrade-skylt under. Keramikern Pyttan Åberg har uttryckt önskemål att få
hänga en skylt om sin verksamhet under vår skylt. Frågan är under behandling - möjlighet och kostnad mm måste undersökas.
3. Det har bildats en städgrupp bestående av Ann-Charlotte Auer, Maria Lissinger och
Anette Larsson.
4. Inköpsgruppen består av: Ingrid W., Marianne, Karin, Ann-Charlotte, Maria och Anette.

§ 7.

Info-frågor:
1. Biografen Röda Kvarn meddelat att vårt avtal med bio-reklamen har blivit förlängt till
att gälla fram till sommaren 2021.
2. Bestämdes att skicka en blomma till avgående revisorn Bengt Gånemo
3. Medlemmar ur Ladies Cirle kommer göra ett besök i butiken den 11 nov kl. 18.15 - Susanne tar emot och visar/berättar om Fairtrade. Viktigt tänka på ett begränsat antal besökare.

§ 8.

Övriga frågor:
1. Maria Weström, tidigare mångårig medarbetare/styrelseledamot, har frågat om hon,
under en kort period, skulle kunna få hyra vår butikslokal för att driva egen verksamhet
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med mindfulness. Principiellt är styrelsen positiv till att låta henne göra detta. Dock ska
kontakt tas med kassören för att undersöka bl.a. vår försäkring.
2. Annika Nordenfelt har presenterat en idé om att vi skulle ha försäljning av kläder som
skapats av en kvinna från Syrien/Afghanistan, bosatt och verksam i Göteborg. Beslutades
att utreda frågan mer.
§ 9.

Kommande sammanträde - Lördagen den 14 november kl. 14.00

§ 10. Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Ängelholm den 3 oktober 2020

_____________________
Ingrid Werger
Ordförande

vid protokollet:____________________
Robert Hallberg
sekreterare

