Styrelsemöte Mäff 8/11-12
Närvarande Björn Lager Anders Berne.
Att det var så dålig uppslutning berodde på att Björn glömt påminna om
mötet – men glada i hågen angrep ungdomarna ändå frågorna
Nedan är de frågor på Dagordningen som berördes

• Ekonomin i stort.

Vi resonerade ekonomin- och kom ganska fort fram till att det vore toppen om Kajsa
kunde informera sig lite djupare kring balans och resultaträkningen och ge oss andra
en analys hur det står till med ekonomin – Vi känner oss osäkra var/hur olika
kostnadsposter består av.
Anita som hjälper oss / finns på Sound elektronikservice AB tel. 147280 – Om ni
behöver samspråka lite. Kan du ta bollen Kajsa så är det uppskattat.

• Vårt kommande medlemsmöte på Landsarkivet 15 nov.
Eva på Klippans Kulturfastigheter, har tagit fram ett jättetrevligt förslag som
skickades ut denna vecka, Vi skall få se Landsarkivet och olika delar av fastigheten
och dess innehåll. Tack Eva.

• Årets företagare i Majorna.

För tredje året i rad så skall det väljas en vinnare – Vi resonerade om att det är kul
om det är samma höjd som tidigare års pristagare Cum Pane, Britta Britta, Vi ber
styrelsen fundera och skicka in förslag, Juryn består som tidigare år av Rorarys
president – i år Kaj Tidblad , dess ständige sekreterare Anders Lidman Samt Mäffs
ordförande – det är inte bråttom, men fundera kriterierna för förslag presenteras i
mail framöver.

• BRG Möte Sagerska våningen 29/11

Björn Lager; Chatarina Svensson, Carina Sundbö har anmält sig – bakrunden är att
BRG har resonerat om att vi borde kunna hitta effektivitetsfördelar genom samarbete
föreningarna emellan, och skall denna gång presentera sin egen verksamhet.

• Jullunch 12 dec

Vi tänkte oss denna gång Sjömagasinet och här kommer således inbjudan till er som
önskar deltaga kl. 12-14 Vi vill runt julbordet resonera lite om kommande
styrelsearbete ( mer under nästa punkt)

• Hur ser styrelsen ut nästa år ?

Vi hoppas att alla vill fortsätta, då vi uppfattar oss som en bra blandning av personer och
förtetag från vårt upptagningsområde.
Men vi resonerade vidare om vikten av att förnya få in nya företag och yngre förmågor
som tar stafettpinnen vidare framöver, vänligen fundera över om du har några bra
personer som du tycker skulle kunna passa. Vi kan således tänka oss en lite större
styrelse med några fler deltagare, för att skapa entusiasm och driv

• Övriga frågor

Vi pratade om att lägga negativa frågor bakom oss – att det skall vara roliga och
positiva saker som skall framlyftas då man arbetar i föreningsform, och att vi gör
detta för att öka trevnaden i företagandet i vårt upptagningsområde.
Vi önskar inför kommande styrelsemöte ( som inte är lagda än ) planera
verksamheten tydligare så att våra medlemmar vet vad som kommer framöver.
En ide som berördes var att vår nästa tidning tydligare kunde presentera vår
verksamhet, vår förening samt kommande medlemsaktiviteter, men även våra nya
medlemmar , som är ganska många nu. Och att framhäva att det kommer många nya
företag i vårt område

Detta är 2013 års medlemmar
UF Ung företagsamhet
Patrik Vincent
Dajin AB
Frances Löfvenholm
Event Historic
Blom Sweden AB
Lean Development Coach
Linda Jansson
Toab Miljö
Sirapshuset
Lindelöws Bokförlag
Vi tror det tillkommer ett Rederi, Majornas Kakel, och Etnoteka Maglio framöver.
Bra vore vidare om vi / Carina lyfter fram våra nya medlemmar på vår hemsida,,
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Justerare Anders Berne/ härefter publicering på vår hemsida

