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• BRG kartlägger företagarföreningarna 
Kent Alm, konsult för BRG, har fått uppdraget att kartlägga Göteborgs 
företagarföreningar: hur de arbetar och hur de är strukturerade med syfte att från 
BRG erbjuda en bättre support och kommunikationskanal. Kent berättade om planer 
och tankar för hur det kan komma se ut fram över. Grundtanken är att 
representanter från respektive styrelse ska träffas för att diskutera centrala frågor av 
intresse för föreningarna och BRG. Samt att BRG planerar inrätta central funktion för 
administration som föreningarna framöver ska kunna ta hjälp av. Styrelsen ställer sig 
i stort positiva till förslaget som presenterades och ett ökat samarbete mellan 
Göteborgs företagsföreningar och BRG. Efter ett första möte som vi bjöds in till i 
februari kommer vi ta frågan vidare till våra medlemmar för synpunkter. 
 

• Nästa medlemsmöte 
Kommande möte är den 27 februari i Studion. Vi gick igenom upplägget där tanken är 
att vi ska fokusera på presentation av några medlemsföretag. Externt inbjudna att 
prata är Emilie, Majornatjejen med en skola i Ghana samt Rosie Rodsten (stavning?) 
från Nyföretagarcentrum.  
 

• Ekonomi 
Kajsa har träffat Anita och Raimo för en genomgång av föreningens ekonomi. Hon 
lotsade oss igenom resultat- och balansräkning för att vi ska vara bra förberedda 
inför kommande årsmöte i april, där årsredovisningen för 2012 kommer presenteras. 

 
• Styrelsemedlemmar 

Vi har sedan tidigare önskat en ”föryngring” av styrelsen. Jessica Andersson från 
Bittra Britta är vidtalad och intresserad. Catharina ser efter om vi kan öka styrelsen 
med en sjätte styrelseledamot.  

  



• Årsmötet 
Årsmötet är i år den 17 april och förslagsvis hos konstnärskollektivet KKV. 
 
 

• Medlemstidning 
Som tidigare meddelat tar föreningen beslut på årsmötet om att producera ett nytt 
nummer av tidning för oss medlemmar och företagen här i väst. För att få en bra 
kontakt mellan producent och styrelse/förening kring innehåll och 
medlemsförteckning är Grafipro, som nu sköter uppdateringen av hemsida och 
medlemsregistret som ligger hos BRG, föreslagen och för övrigt det enda företag i 
dagsläget som visat intresse för att producera vår medlemstidning. Vi kommer 
fortsatt profilera oss mot företagare i väst med artiklar som fokuserar på våra 
medlemsföretag och vårt upptagningsområde.  
 

• Skyltar 
Tyvärr kladdas flera av våra föreningsskyltar ner. Vi byter inte ut där de är som värst 
utsatta, utan sätter i stället ut nya skyltar på följande ställen: Fiskhamnen, Fjällgatan 
och Slottskogen. Björn beställer via Klistra som tidigare. 
 

• Nya medlemsavgifter 2014 
Med bakgrund av att vi haft samma relativt låga medlemsavgifter under många år  
tog styrelsen fram förslag på nya medlemsavgifter för 2014. Beslut tas på årsmötet. 
Föreslagna avgifter: 600:- för 1-2 anställda, 1100:- för 3-10 anställda och 1900:- för 
11 och fler anställda (exkl moms). 
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