
Styrelsemöte/Protokoll	  Få-‐nyttan	  onsdagen	  den	  24/8	  	  

Närvarande:	  Björn	  Lager,	  Anders	  Berne,	  Robert	  Larsson,	  Tommy	  Gustavsson	  

1.	  Mäff	  åker	  till	  Knippla	  28/9	  	  

• RIB-‐båtar	  
• Samkväm	  i	  Börjes	  Bo	  kl	  18.00	  
• Räkfrossa	  
• Underhållning	  av	  Källeberga	  	  
• Föreläsning/information	  av	  Arbetsförmedlingen	  
• Samkväm	  med	  företags	  och	  Mäff	  folk	  	  

	  

Avfärd	  16.00	  &	  17.00	  Snabb	  båt	  –	  långsammare	  båt.	  Hemresa	  20.00.	  
Vi	  har	  24	  platser	  till	  förfogande	  -‐	  först	  till	  kvarn.	  Man	  kan	  givetvis	  ta	  sig	  till	  Knippla	  på	  annat	  sätt	  om	  
man	  önskar	  med	  egen	  bil	  eller	  kollektivt.	  Vi	  fakturerar	  ditt	  företag	  men	  önskar	  anmälan	  med	  namn	  
på	  de	  personer	  som	  skall	  följa	  med.	  ”Först	  till	  kvarn”-‐pris	  med	  ribb	  båt	  995.	  Endast	  mat	  300kr.	  

2.	  Vi	  diskuterade	  hur	  få	  in	  nya	  företag.	  Ett	  förslag	  som	  kändes	  tilltalande	  var	  att	  vi	  gör	  ett	  
presentkort,	  som	  erbjuder	  möjlighet	  att	  delta	  i	  medlemsmöte	  –	  första	  gången	  gratis.	  

Vi	  kände	  också	  att	  nya	  företag	  borde	  välkomnas.	  Vi	  får	  hjälpas	  åt	  att	  hitta	  de	  nya	  företagen	  –	  som	  
etableras	  i	  vårt	  område	  –	  En	  idé	  vore	  att	  vi	  via	  våra	  bankkontakter	  kanske	  kunde	  få	  information	  om	  
detta.	  

Vi	  resonerade	  vidare	  om	  vikten	  av	  att	  vara	  fadder	  -‐	  få	  med	  våra	  kollegor	  av	  rätt	  kaliber	  –	  då	  själva	  
syftet	  med	  vår	  förening	  är	  att	  skapa	  ett	  lokalt	  nätverk.	  Vi	  tar	  helt	  enkelt	  fram	  ett	  förslag	  på	  
ovanstående/presentkort.	  

3.	  Vi	  lägger	  vår	  tidning	  på	  is.	  Vi	  anser	  helt	  enkelt	  att	  det	  är	  så	  mycket	  arbete	  som	  krävs,	  så	  vi	  avvaktar	  
med	  detta.	  

4	  Synpunkter	  på	  hemsida	  in	  med	  lite	  mer	  personer	  –	  Vidare	  så	  får	  nog	  Joel	  skärm	  klippa	  mer	  –	  då	  
företagen	  är	  dåliga	  på	  att	  sända	  in	  bilder.	  

5	  Kommande	  styrelsemöte	  blir	  19/10	  hos	  >Robert	  Premium	  Urval/kl.	  15.00	  	  
Nästa	  medlemsmöte	  Beerbliotek	  22/11	  kl.	  17.00	  

6	  Övriga	  frågor	  	  

Vi	  behöver	  få	  in	  idéer,	  på	  nytt	  PR	  material	  –	  paraplyerna	  börjar	  ta	  slut,	  dataminnen,	  ölöppnare	  eller	  
annat.	  Tipsa	  gärna	  om	  idéer.	  

Förslag	  på	  nya	  medlemsmöten,	  vore	  Älvsborgsbron,	  ny	  företagspromenad,	  Triumfglass,	  Elmax,	  Guson	  
och	  fler.	  	  

Vid	  protokollet	  Björn	  Lager	  	  
Justeras	  Tommy	  &	  Robert	  	  


