
Mäff	  
Styrelsemöte	  27/11	  
	  
Närvarande	  
Björn	  Lager	  	  
Chatarina	  svensson	  
Eva	  Vasilis	  
Resten	  var	  frånvarande.	  
	  	  
Dagordning	  
Nya	  aktiviteter	  träffar	  –	  idéer	  

	  
• Årsmöte-‐	  bowling	  –	  mat	  tisdag	  den	  10	  mars	  
• Gathenhielmska	  huset	  –	  och	  gamla	  Majgrabbar-‐	  Sjömanshustrun	  onsdag	  20/5	  	  
• Företagsträff	  onsdag	  23/9	  	  
• Medlemsträff	  tisdag	  10/11	  

Förslag	  som	  framkom	  utöver	  detta	  var,	  Guidning	  i	  stan,	  Västra	  kyrkogården,	  Att	  vi	  bjuder	  in	  
intressanta	  företagare,	  exempelvis	  den	  nya	  konservatorn,	  eller	  liknande.	  Skärgårdstur	  till	  Knippla	  och	  
Börjes	  bod.	  Fixfabriken.	  	  	  	  	  
	  	  
Vem	  vill	  vara	  kvar	  i	  styrelsen/	  2015?	  
Nytt	  namn	  SEB	  Tommy	  Gustavsson	  som	  ersättare	  till	  (Kajsa	  Mägi	  Handelsbanken)	  
Alla	  i	  styrelsen	  valda	  på	  omval	  2	  år	  2013	  
Nyval	  Jessica	  2	  år	  2013	  
Nyval	  Chatarina	  och	  Anders	  (2	  år	  från	  2012)	  är	  ni	  intresserade?	  
	  	  
Årets	  Företagare	  2015	  ?	  
Anders	  Lidman,	  Chatarina	  Rockstam/	  är	  positiva	  till	  att	  vi	  fortsätter	  vårt	  samarbete,	  så	  börja	  redan	  nu	  
fundera	  vem	  du	  vill	  lyfta	  fram	  	  
	  
Ekonomi	  –	  Vi	  gick	  igenom	  detta	  gemensamt,	  här	  är	  våra	  kommentarer-‐	  
Vi	  har	  100,000	  kronor	  på	  banken	  och	  8,000	  i	  vinst.	  Det	  har	  kostat	  en	  del	  att	  få	  egen	  hemsida,	  denna	  
är	  nu	  vår	  egen	  och	  nu	  har	  vi	  även	  facebook,	  och	  ett	  fungerande	  enkel	  kommunikation.	  
Tidningen	  kostar	  oss	  15,000	  per	  nummer	  men	  ger	  oss	  möjligheten	  att	  synas	  fysiskt	  på	  marknaden.	  
Vi	  försöker	  vidare	  att	  låta	  medlemsträffaran	  var	  självfinansierade.	  
	  
Tidningen	  –	  synpunkter,	  och	  näst	  år/hur	  gör	  vi	  
Vi	  tror	  på	  2	  nummer	  även	  nästa	  år	  –	  och	  önskar	  besked	  om	  Jessica	  är	  intresserad	  av	  att	  driva	  detta	  
projekt.	  
	  
Eva	  Förde	  fram	  en	  bra	  kul	  ide	  –	  om	  att	  vi	  kunde	  använda	  oss	  av	  trälådor/	  att	  exponera	  vår	  tidning	  i	  –	  
så	  man	  mer	  konkret	  visade	  upp	  att	  det	  kommit	  ett	  nummer.	  
	  
Framsidan	  kunde	  göras	  som	  en	  löpsedel	  ..	  med	  hål	  på	  sidorna	  	  
	  
Skall	  vi	  fortsätta	  vara	  med	  i	  MIG/	  vi	  funderar	  och	  lyssnar	  på	  vad	  de	  andra	  föreningarna	  tycker	  
	  
Nya	  medlemmar,	  vi	  tror	  Fixfabriken	  kommer,	  Vi	  är	  inbjudna	  dit	  den	  10	  december	  
vidare	  har	  vi	  fått	  några	  förfrågningar	  till	  -‐	  men	  vi	  uppmanar	  var	  och	  en	  att	  fråga	  någon	  
	  
Vid	  Pennan/BJ	  	  


