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• Resumé årsmötet 
Kajsa drog en resumé från årsmötet, som löpte på som planerat och var kort och 
koncist med en positiv ton. Verksamhetsberättelsen bifogas protokollet. Ekonomin 
ser bra ut, inga oklarheter att se över. Jessica Nilsson från Bittra Britta valdes in som 
ny styrelsesuppleant för två år och ersätter Carina som ställde sin plats till förfogande 
inför årsmötet. Björn valdes för två år. Frågan om hur länge ordförande väljs på kom 
upp: vi tolkar vår stadgar till två år.  
 

• Översikt stadgar  
Frågan kom upp och föreningens stadgar har många år på nacken och bör ses över 
under året, för att godkännas på nästa års årsmöte 2014. 
 

• Skyltar 
Tyvärr kladdas flera av våra föreningsskyltar ner som diskuterats vid tidigare möte. 
De nya skyltarna är nu klara att sättasupp. Vi byter inte ut där de är som värst 
utsatta, utan sätter i stället ut nya skyltar på nya ställen. Förslag nya placeringar: 
Fiskhamnen, Fjällgatan, Slottskogen, Redegatan, Älvsborg. Vi funderar på om det 
finns ytterligare platser.  
 

• 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.  

  



• Medlemsmöte 29 maj 
Mötet är i stort sett färdigplanerat. Det blir ett event i Studion hos Handelsakademin 
i samarbete med Posten, Nyföretagarcentrum, Agera Mobilt, Handelsakademin och 
MÄFF. Posten bjuder på tilltugg och dryck. Inbjudna får ta med max tre personer.  
 

• Medlemsmötet i September – nytt datum = 2/10 
Datumet för septembermöte har ändrats från 25/9 till 2/10. Vi har fått in önskemål 
att hålla mötet i Kungsten och då ha en ”företagsstafett” hos företag i området; Gbgs 
stängsel och snickeri, Ramantenn, Preem, Brother m fl. 
 

• Medlemstidning 
Medlemstidningen är planerad att komma ut med en utgåva i år och sedan två 
utgåvor per år, förslagsvis i september och mars. Tidningen ska spridas till alla företag 
inom Majorna och Älvsborg. Medlemsregistret kommer bestå av företagsnamn och 
ev webbadress om det finns, ingen övrig kontaktinformation. Tidningen kommer ut 
med föreningens befintliga logga men under nytt namn. 
 

• Vår närvaro på nätet 
Carina fortsätter att hålla medlemsregistret i BRG’s portal uppdaterat tills vidare och 
lägger upp ett Facebook-konto. Aktuella medlemstidningar publiceras alltid på 
hemsidan så snart som möjligt.  
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