
 

Fortsättning nästa sida 

Protokoll styrelsemöte den 10 februari 2021 
Plats: Tullakrok, Ängelholms Hembygdspark 

 

Närvarande: Ingrid Werger, Marianne Persson, Robert Hallberg, Susanne Ljungerud, Ingrid Borbély, Ka-
rin Olsson och Ann-Charlotte Auer. 
 

§ 1) Mötet öppnas 

§ 2) Ekonomi 
Bokslut från Christer - det visar på förlust, men inte i den storleksklassen man kunde befara 
med tanke på pandemin. Christer rapporterar: Förlusten landade på 10.800 kronor. Försälj-
ningen minskade med ca 15 tusen jämfört med 2019. Hela minskningen skedde för hant-
verk. Livsmedel jämförbart med förra året. Total försäljning 211 tusen. Loppis blev 16 tusen 
jämfört med 20 tusen året innan.  
Återstår att skriva ihop en budget för 2021. 

§ 3) Arbetsordningen: 
a) Årsmöte: bestämdes att vi genomför detta digitalt, i likhet med förra året, dvs medlemmarna får 

utsänt alla möteshandlingar med föreslagna beslut i aktuella beslutsfrågor. En svarstid på 2 veckor 
bedöms tillräckligt för möjligheten att inkomma med anmärkning på föreslaget beslut. Datum: Lör-
dagen den 27 mars. Styrelsen sammanträder den dagen digitalt - vi har också konstituerande möte 
vid samma tillfälle. Robert författar verksamhetsberättelsen och ombesörjer utskick av årsmötes-
handlingarna - utskicket sker den 10 mars. 

b) Valberedningen - Ingrid B som ingår i valberedningen gjorde en inventering bland oss närvarande 
och det blev klart att alla utom Ann-Charlotte Auer ställer upp för omval. 

§ 4) Butiken 
a) Nya volontärer - Kristina Terfelt har börjat hos oss 
b) Vi har skaffat ny gatupratare då den gamla blivit rätt åtgången av väder och vind. Just vinden är ett 

problem i den delen av Storgatan. Den kan bli så stark att hela gatuprataren faktiskt kan blåsa iväg 
och därför har vi försökt låsa fast den med ett cykelvajer-lås som hade kombinationslås. Detta fun-
gerade inte så bra så nu får vi vara uppmärksamma på väderleken när vi ställer fram "prataren". 

c) Ny skrivare behövs - Marianne undersöker 

§ 5) Info-frågor: 
a) Facebook och Instagram - Vi är väldigt glada för Ann-Sofis arbete med att posta bilder med våra 

varor. Vi uppmanas att tänka på att dela hennes inlägg, inte bara gilla. Tänk också på att tipsa Fa-
cebook-vänner att göra likadant i sin tur. Ingrid W har tagit kontakt med några av Klotets medlem-
mar som har många Facebook-följare och bett dem hjälpa till i detta arbete. Sedan kan vi kanske 
lite oftare än vi gjort marknadsföra våra varor, vilket inte kostar så mycket och vi kan nå presumtiva 
kunder lite utanför kommunens gränser. 

§ 6) Övriga frågor 

a) Frågan om våra öppettider berördes, föranlett av att Ingrid B upptäckt att man vid Google-sökningar 
på "Världsbutiken Klotet" får fram uppgifter om just öppettider samt hemsidesadress och lite annat 
och att det är viktigt att vi vet om detta om det skulle bli aktuellt att ändra något i dessa uppgifter. 
I dagsläget är det oklart var vi i så fall ändrar detta eller om det fångas upp av Google utifrån vad 
som står på hemsidan. 
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§ 7) Mötet avslutas 

Ängelholm den 10 februari 2021 
 

_____________________ vid protokollet:____________________ 
 Ingrid Werger Ordförande Robert Hallberg sekreterare  


