
 

Protokoll styrelsemöte, via Zoom, den 14 november 2020 

 
Deltagare: Ingrid Werger, Marianne Persson, Robert Hallberg, Susanne Ljungerud, Ingrid Borbély, Karin 
Olsson. 

§ 1) Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 

§ 2) Föregående protokoll (3/10) gicks igenom och lades till handlingarna. 

§ 3) Återkoppling från föregående protokoll: 

a) Klottret är utskickat till alla medlemmar tillsammans med inbetalningskort för inbe-

talning av medlemsavgiften för 2021 

b) Susanne informerade om att Barkåkra förväntas ta ett positivt beslut i kommande 

kyrkorådssammanträde. För Ängelholms församling var beskedet att det kommer 

upp på kyrkorådets möte framöver, oklart om utgång. 

c) Maria Weström fått beskedet att vi är positiva till att hon hyr vår butikslokal för att 

driva egen verksamhet med mindfulness.  

d) Annika Nordenfelts idé om att vi skulle ha klädesförsäljning i butiken fick nej med 

den tyngsta motiveringen att det inte handlade om Fairtrade 

e) Ladies Circle studiebesök den 11 november blev inställt – vill gärna återkomma 

framåt våren. 

§ 4) Ekonomi. Kontot 45.000 på kontot – Försäljningsresultatet är så här långt 13.000 lägre 

än förra året – ligger i höjd med år 2008. 

§ 5) Arbetsordningen. 

a) Julhandel – inga ”extra-ordinära” satsningar med jul-erbjudande eller liknande 

§ 6) Butiken 

a) Talade lite om bemanningen i butiken – några är oroliga över pandemins ökning, 

tveksamma till att stå i butiken – än så länge får vi ihop bemanningen. 

b) Volontärerna – önskar att de ska kunna utnyttja 20 %-rabatten. Styrelsen beslutade 

enligt förslaget att erbjudandet ska finnas men att varje volontär själv bestämmer om 

man vill utnyttja rabatten. 

§ 7) Info-frågor 

a) Fairtrade återförsäljarna – Marianne informerade om det utskick som hon vidarebe-

fordrat till styrelsen. Det är en del förändringar på gång – digitalt årsmöte den 24 

november där Marianne kan tänka sig deltaga. För att styrelsen ska få en uppfattning 

om vad som är på gång beslutades det att Marianne och Robert sammanställer ett 

utdrag ur aktuella utskicket och delger styrelsens medlemmar. 

b) Kampanj Facebook t.ex. jul – inte mer än att Ann-Sofi Chakrabarty gör kampanjer 

med sina foto på vad vi säljer. 
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c) Hemsidan – Robert lyfte frågan om att också kunna ha en del av de bilder Ann-Sofi 

lägger upp på Instagram och Facebook på föreningens hemsida. Bestämdes att Ro-

bert o Ann-Sofi försöker hitta en teknisk lösning på detta. 

§ 8) Övriga frågor –  

a) Nytt elavtal – Föreningen har haft Bixia som el-leverantör med fast pris 3 år. Styrel-

sen tycker vi ska behålla Bixia men förordar rörligt el-pris 

b) Fråga om virusskydd på Klotets dator – enl Marianne är det ”up-to-date. 

 
 

Ängelholm den 14 november 2020 

 
_____________________ vid protokollet: ___________________ 
  Ingrid Werger Robert Hallberg 
  Ordförande sekreterare 


