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1. Rapport från BRG
Björn rapporterade från BRG dit ordföranden från Göteborgs 15 företagarföreningar bjuds in
ett par gånger per år för att diskutera vad som händer i regionen och i föreningarna. En fråga
som vändes denna gång var om ett utökat samarbete mellan föreningarna och om det finns
intresse för att minska antalet föreningar, förslagsvis geografiskt. Dels för att öka
kommunikationen och för att ev kunna erbjuda centralisering av vissa funktioner. BRG
kommer bjuda in styrelserna för en fortsatt diskussion. För MÄFF är den lokala närvaron
viktig och att stödja den sociala samvaron mellan våra medlemmar. Vi kommer ha en separat
punkt på nästa årsmöte för att diskutera dessa frågor.
2. Ekonomi
För att kunna följa och analysera föreningens ekonomi behöver redovisning i form av
rapporter från ekonomisystemet tas fram regelbundet. Önskvärt är sedan tidigare att
rapportering sker kvartalsvis till ordförande samt även styrelsen. Detta för att få en möjlighet
att förbereda den ekonomiska presentationen under bland annat årsmötet. Rapporter för
januari till juni 2012 önskas snarast.
3. Medlemtidningen Södra Brofästet
Enligt beslut kom årets planerade nummer ut i somras och vi tackar Gunnar Dehlfors för ett
intressant innehåll och produktion. Inför kommande nummer är det ett krav från styrelsen
och MÄFF att bland annat få ett finalt korrektur för godkännande, och att den som
producerar tidningen är lyhörd och korrigerar påtalade felaktigheter. Inget nytt nummer eller
annonsförsäljning påbörjas därför innan producent för 2013 års nummer presenteras på
nästa årsmöte. Björn puffar för detta i sitt fredagsmail där de som är intresserade kan
kontakta honom och få förutsättningarna i ett separat mail.
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4. Övrigt
Idéer till kommande medlemsmöten och aktiviteter diskuterades. Boken om Klippan är nu
ute och presenteras på bokmässan, vi hoppas naturligtvis på stort intresse. Vi ska även stötta
valberedningen i att i god tid få fram förslag på kandidater till de styrelseplatser som ställs till
omval på nästa årsmöte. Gärna engagerade personer som är positivt inställda till föreningen
och vårt arbete med det lokala affärsmannaskapet, som är ett stöd i idéer kring utvecklingen
av både föreningens medlemmar och föreningen i stort. Är det du? Hör gärna av dig!

Tack till Björn och Handelsakademin som åter igen bjöd på lyxiga mackor och lokal. Mötet avslutas.
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