Styrelsemöte 27/11 Mäff
Protokoll

Närvarande; Chatarina, Kajsa, Anders, Jessica, Björn
Vi hade ett bra intensivt, möte. Med flera friska diskussioner på kort tid. Alla har mycket att göra vid
denna årstid, Men allt gott, Jessica skrev anteckningar, och Björn har här formulerat dessa.

Dagordning

•

•

Vi spikades datum för 2014 års aktiviteter:
Medlemsmöte Onsdag 26/2
Medlemsmöte Tisdag 8 /4 Torsdag + Årsmöte denna dag,
Medlemsmöte Torsdag 18 /9,
Medlemsmöte Onsdag 19 /11
+ 4 st styrelsemöten
Styrelsemöte 5 feb (kl. 16-18)
Styrelsemöte 26 mar
Styrelsemöte 3 sep
Styrelsemöte 6 nov

•

Idéer på innehåll möten vi har sedan tidigare förslag på Sjöfartsmuseet + årets företagare
Jonas på Möbelverket, Företagsvandring i Majorna Stigberget, såsom vi gjorde i Kungsstens
tidigare var som god ide. Besöka Gamla Majgrabbar, Bowla, Sjömanskyrkan, Glasmästaren,
promenera mellan butiker såsom Gudagott, Choklad.

•

Hur många kommer till Julbordet den 11/12 – jag har tappat bort anmälan. Björn, Eva, Kajsa,
Anders, Chatarina. Carina, Mikael, Jessica, Anita och Jerker- så jag anmäler 10 st. 11/12 kl
12.00 Sharp – välkommen till Sjömagasinet – det blir en trevlig avslutning på Mäff-året

•

Funderingar kring Årets företagare år 2014 – Rotary är intresserade av långsiktigt samarbete,
Anders Lidman är vidtalad. Vi har/tar fram nya loggor för 2014 – Styrelsen uppmanas tänka
till kring kandidater som är duktiga i MÄFF Land. (alla skickar 1 förslag till BJ)

•

Vi presenterar sedan vinnaren på vårt årsmöte.

•

Björn lämnar landet 15 december.
(Oj vad skönt det kommer att bli, skrek Jessica den lilla räven )

•

MF aktiviteter synpunkter– Vår facebooksida förbättras – jättelätt att lägga ut bilder och
infoformation på, Vår hemsida är bra, enkelt att arbeta med .Vår nya broschyr kom nyss (jag
kommer ut med ex till er- eller hämta om ni vill ha,>Utöver det så går den nu ut till alla
företagare i våra postnummer. Vi har skyltar i marknadsområdet 8 stycken. Våra paraplyer är
På G, Tjejerna beslöt att den skall bli svart, jättesnygga vi beställer 200 Chatarina fixar.

Mig medlemsansökan ..Vi hade en genomgång – 1 person får tillgång till allt - vi får 20 friplåtar på
året – förmodligen till styrelsen. Vi får lägga ut deras aktiviteter grafiskt i våra utskick (det
innebär att vi kan stimulera våra medlemmar med sådant vi inte kan erbjuda själva som en
service) Vi testar ett år läs mer nedan)

Notera datum ungdomar
Med vänlig hälsning
BJ

