Protokoll fört vid Klotets styrelsemöte 8 februari 2022
Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Marianne Persson och Ann-Sofie Chakrabarty.
Plats: Butiken
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Dagordningen godkändes
§ 3. Föregående protokoll – förra mötet inställt
§ 4. Ekonomi
a. Rapport från Christer – har lämnat årsredovisningen. 2021 visade sig bli ett av
Klotets bästa. Vinsten 2021 landar på 31.033. Vi har sålt varor för 277.000.
Revidering av finanserna är gjord, revisionsberättelse föreligger.
§ 5. Arbetsordningen:
a. Förberedelser för årsmötet – Bestämde att vi skulle hålla ett digitalt årsmöte och
att medlemmarna tillställs alla handlingar. Dag/tid: måndagen den 21 mars kl. 18
om dagordning, Robert sammanställer verksamhetsberättelsen – Christer har
redan lämnat en sammanställning av ekonomin. Det kommer bli aktuellt med
avtackning av styrelsemedlem/-mar – oklart hur det ska genomföras.
b. Utskick av kallelse via epost – gällande medlemsavgifterna har de flesta betalt, tar
inte med detta i utskicket. Kallelse till årsmötet skickas ut digitalt under vecka 8 –
senast 28/2. Ta med om medlemsmötet (se under butiken).
c. Budget och verksamhetsplan för innevarande år diskuteras och planeras.
Fördelning av arbetsuppgifter.
d. Planering av deltagande på regionalt/nationellt möte. Fairtrade återförsäljarna
planerar digitalt årsmöte 27 mars. Diskuterade regionala möte – länge sedan Klotet
stod som arrangör – spånade lite.
§ 6. Butiken – planera ha ett medlemsmöte, sommaren, tårtbuffé. Gå ut med en första info
om sådana idéer i ett medlemsutskick – ta med detta i samband med utskicket om
årsmötet. Hitta datum i juni. Pratade om att ha rabatt i samband med ett sådant
medlemsmöte. Annars följer arbetet i butiken gängse rutiner. Frågan togs upp gällande
leveranser av beställningar som kommer till butiken – kan vara rätt mycket och man är
ensam i butiken – vid problem, försöka nå ansvarig för beställaren. Pratade om
utvecklingen i distributions-ledet – svårighet att få tag på en del livsmedelsvaror.
§ 7. Info-frågor:
a. Facebook – Instagram – har utvecklats på ett väldigt positivt sätt, inte minst det
aktiva arbetet med att lägga upp foto på våra varor – genererar nya kunder – Våra
Facebookföljare är nu 531 – 518 gillar. Bara att fortsätta på inslagna vägen.

§ 11. Övriga frågor - Medlemsenkät från Fairtrade Återförsäljarna – Marianne ”lotsade” oss
igenom den – en hel del frågor att besvara.
§ 12. Kommande sammanträde – nästa blir årsmötet
§ 13. Mötet avslutas

______________________
Ingrid Werger, ordförande

___________________________
Vid protokollet: Robert Hallberg, sekr

