Protokoll fört vid Klotets styrelsemöte 4 april 2022
Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Marianne Persson, Susanne Ljungerud, Ann-Sofie
Chakrabarty, Karin Olsson och Brita Bodén.
Plats: Butiken
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Dagordningen godkändes
§ 3. Föregående protokoll – årsmötet och konstituerande styrelsemötet – inget att gå igenom
§ 4. Ekonomi
a. Christer rapportera att ekonomin är god – ligger i nivå med tidigare år.
§ 5. Arbetsordningen – punkterna a-c vilar till kommande långsammanträde då vi går igenom hela
arbetsordningen:
a. Genomgång av arbetsordningen.
b. Fördela ansvar inom styrelsen och för arbetsgrupperna (Affärsföreståndare, inköpsgrupp,
butiksgrupp, aktivitetsgrupp, informationsgrupp)
c. Budget och verksamhetsplan för innevarande år.
d. Invigning av SoSo – Söder om Stortorget – kommer ske lördagen den 7 maj – tider ej klara,
Robert undersöker om Lila kan spela. Planeras en tipsrunda, vi bidrar med en fråga –
förslag på fråga ”Vad betyder Fairtrade” – tre svarsalternativ: 1) ekologiskt 2) närodlat 3)
rättvisehandel
e. Planering av sommarens aktiviteter. Klotets butik firar 35 år i år. Styrelsen menar att det
måste uppmärksammas. Diskuterade upplägget. Arrangera medlemsmöte för bara
medlemmar, tårtbuffé, rabatt i butiken mm. Diskuterade lämplig dag- enades om
lördagen den 18 juni kl. 14.00 KLOTET 35 ÅR. 20% rabatt på hantverk – 35% rabatt på
någon enstaka vara. Lotteri. Be volontärer bidra med tårta. Utskick till medlemmarna med
anmälan av deltagande senast den 12/6.
f. Övriga evenemang i sommar: Gårdsloppis, arrangeras i samband med Ljusfesten fredagen
den 5 augusti. Önskan att Lila kommer och spelar – Robert undersöker. Diskuterade bl.a.
tider, förslag på kl. 14.00
§ 6. Butiken – se &5 e och f
§ 7. Info-frågor:
a. Klotets hemsida har uppdaterats av Robert. Någon leverantör är ändrad/nerlagd – Robert
rättar till den sidan
b. Marianne informerade om hennes deltagande i Fairtrade Återförsäljarna årsmöte.
§ 11. Övriga frågor. Fråga om städningen – finns svårighet att bära upp dammsugare altern hink
med vatten – kom upp en idé om att installera en kran på toaletten för att kunna fylla
hinken. Ska undersökas med hyresvärden.
§ 12. Kommande sammanträde – Måndagen den 13 juni kl. 18 - Pratade om att hitta dag för
långsammanträde. Bestämdes tisdagen den 5 juli, start kl. 15.00, hemma hos Ann-Sofie,
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Munka Ljungby. Vi hämtar mat från Ostbutiken, Susanne fixar efterrätt, Ann-Sofie kaka till
kaffet.
§ 13. Mötet avslutas

______________________

___________________________

Ingrid Werger, ordförande

Vid protokollet: Robert Hallberg, sekr

