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Närvarande	  	  

Anders,	  Ewa,	  Chatarina,	  Jessica,	  och	  Björn	  	  

Dagordning	  	  

• Årsmötet.	  Vi	  resonerade	  igenom	  det	  kommande	  årsmötet	  2015	  ,	  det	  ser	  ut	  att	  bli	  välbesökt.	  	  
• Nya	  ledamöter	  /	  	  till	  nyval	  är	  ett	  antal	  ledamöter	  Anders	  Berne.	  Chatarina	  Svensson	  Kajsa	  

Mägi	  Valberedningen	  har	  koll	  på	  läget	  och	  kommer	  att	  ringa	  runt	  så	  att	  allt	  blir	  korrekt.	  
Raimo	  HAR	  koll	  på	  mötesagendan	  och	  Björn	  har	  skrivit	  verksamhetsberättelsen.	  Det	  enda	  vi	  
kände	  oss	  fundersamma	  var	  bokslutet,	  men	  det	  brukar	  Anita	  och	  Raimo	  ha	  ordning	  på.	  
Föreslagna	  nya	  ledamöter	  är	  Tommy	  SEB,	  Samt	  Robert	  Premium	  Urval.	  Present	  till	  
medlemmar	  är	  vår	  paraply.	  

• Lite	  problem	  med	  fakturor,	  de	  har	  skickats	  ut	  elektroniskt	  och	  många	  tror	  vi	  helt	  enkelt	  har	  
missat	  –	  vi	  får	  titta	  över	  detta,	  och	  Anita	  har	  även	  skickat	  ut	  påminnelser	  via	  papperskopior.	  	  

• Årets	  företagare	  är	  utsedd,	  detta	  blir	  Gudagott	  –	  och	  skäl	  här	  för	  kommer	  att	  anges	  av	  
juryn/Rotary	  på	  årsmötet	  

• Tidningen	  blir/är	  färdig.	  Och	  kommer	  att	  utdelas	  på	  årsmötet,	  med	  Årets	  företagare	  som	  
första	  nyhet.	  Styrelsen	  är	  mycket	  nöjd	  med	  denna	  –	  och	  önskar	  framföra	  detta	  till	  Jessica.	  Vi	  
resonerade	  vidare	  att	  vi	  skall	  hålla	  oss	  till	  en	  tidning	  per	  år,	  då	  det	  helt	  enkelt	  är	  svårt	  att	  få	  
ekonomi	  på	  produkter	  av	  detta	  slag	  numera.	  Med	  en	  tidning	  per	  år	  så	  kanske	  materialet/	  
innehållet	  får	  vara	  lite	  mer	  tidlöst	  –	  Vidare	  så	  anser	  vi	  att	  en	  medlemslista	  borde	  finnas	  i	  
tidningen,	  så	  att	  alla	  vet	  vilka	  som	  är	  med.	  Vi	  anser	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  syns	  ute	  med	  ett	  
”ansikte”	  på	  marknaden	  så	  att	  man	  vet	  om	  vår	  existens	  	  

• Medlemsmöten	  vilka	  datum	  är	  spikade	  till	  torsdagen	  den	  21	  maj.	  Onsdagen	  den	  23	  sep.	  
Tisdagen	  den	  10	  nov.	  Vänligen	  notera	  dessa	  datum.	  Första	  datumet	  önskar	  vi	  ha	  en	  picknic	  
samt	  besöka	  Gathenhielmska,	  och	  gamla	  Majgrabbar	  och	  dess	  verksamhet	  Björn	  tar	  kontakt	  
med	  Urban	  Börjesson	  i	  denna	  fråga.	  	  	  	  

• Styrelsemöten	  är	  bestämda	  till	  tisdag	  28	  april	  kl.	  16.00	  hos	  Bittra	  britta.	  3	  september	  hos	  
DAB	  Nya	  varvet	  Kl.	  16.00.	  samt	  14	  0kt	  kl.	  16.00	  Hos	  Euroasic	  Fiskahamnen.	  	  

Vid	  protokollet	  	  
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