
Tisdagen	  den	  21/2	  klockan	  15.00-‐	  17.00.	  
Landsarkivet/Arkivgatan.	  Mötet	  är	  Hos	  Klippans	  kulturfastigheter	  
	  
Närvarande	  	  
Eva	  Vasilis,	  Tommy	  Gustafsson,	  Robert	  Larsson	  Björn	  Lager.	  
Raimo	  Lindström	  
Gäster,	  Pia	  Areblad,	  Kajsa	  Dahlsten	  BRG.	  
Delges	  styrelsen	  
	  
Mötet	  startades	  med	  en	  information,	  från	  Raimo	  Lindström,	  där	  han	  presenterade	  argument	  kring	  
varför	  vi	  är	  en	  ekonomisk	  förening	  och	  inte	  ideell	  förening	  eller	  tvärtom.	  Härefter	  fördes	  en	  
diskussion	  kring	  fördelar	  och	  nackdelar	  med	  ovanstående.	  
Styrelsen	  kom	  härefter	  fram	  till	  beslut	  om	  att	  vi	  bör	  övergå	  till	  att	  bli	  en	  ideell	  förening	  igen.	  
Många	  sakliga	  praktiska	  och	  ekonomiska	  skäl	  väger	  för	  detta	  beslut.	  /	  se	  bilagor	  
	  
Det	  ådrogs	  Raimo	  att	  inför	  stämman	  årsmötet	  presentera	  de	  sakliga	  skäl	  och	  det	  beslut	  som	  
styrelsen	  tagit	  till	  förändring.	  Stämman/årsmötet	  tar	  därefter	  det	  beslut	  som	  man	  anser	  vara	  rätt.	  
	  	  	  

	  
1. Vi	  har	  frågor	  om	  kommande	  förändring	  i	  styrelsen,	  lite	  nyval,	  vilka	  vill/kan	  fortsätta	  etc.	  

Tommy	  och	  Chatarina	  har	  aviserat	  att	  de	  inte	  har	  möjlighet	  att	  delta	  i	  vår	  styrelse	  längre.	  	  
2. (	  av	  olika	  skäl)	  	  
3. Vi	  får	  tacka	  dem	  för	  gott	  arbete	  i	  samband	  med	  årsmötet.	  
4. 	  

Vi	  behöver	  således	  välja	  2	  nya	  personer	  till	  vår	  styrelse	  –	  och	  vi	  uppmanas	  att	  tipsa	  
valberedningen,	  samt	  aktivt	  leta	  efter	  lämpliga	  namn/företagspersoner.	  
Tips	  på	  personer	  var,	  Grafi	  foto	  Anna,	  Jonas	  Möbelverket,	  Rebecca	  e-‐interiör,	  Alison	  
Handelsbanken	  	  	  	  	  
	  

5. Härefter	  följde	  en	  Ekonomisk	  redogörelse,	  både	  vad	  avser	  nuläget	  –	  samt	  lite	  om	  bokslutet.	  
Och	  detta	  är	  gott	  och	  inga	  problem	  föreligger,	  utan	  det	  är	  en	  välskött	  ekonomi	  och	  förening	  
vi	  har.	  
	  
Årsmötet	  14	  mars	  

6. Björn	  informerade	  om	  vårt	  kommande	  årsmöte,	  medlemsmöte	  i	  Pråmarna,	  samt	  
företagsbesöket	  ”	  DRAGSTER”	  	  
	  

7. Årsmötet	  blir	  i	  pråm	  1	  samling	  18.00	  start	  18.30	  
	  

8. 	  Härefter	  uppdelning	  i	  2	  grupper	  med	  Otto	  Lundell	  &	  Björn	  Lager	  
	  

Porterprovning/	  Promenad	  startar	  i	  flera	  olika	  lokaler	  	  
	  
Företags	  besök	  sker	  i	  pråm	  3.	  Vi	  besöker	  Dragster	  Här	  träffar	  vi	  Tobbe	  &	  Martin	  som	  
beskriver	  verksamheten	  
	  
Vi	  promenerar	  vidare	  till	  PorterPelle,	  där	  måltid	  ”Portergryta”	  intages.	  
Rotary	  presenterar	  ”	  Årets	  företagare”	  Anders	  Lidman	  sekreterare	  	  
Majornas	  Bryggeri	  Presenterar	  sin	  nya	  Produkt	  Älvsborgs	  Lösen	  (en	  Porter)	  	  
	  



9. Kulturpengar,	  Vi	  har	  fått	  tipset	  att	  söka	  medel	  från	  samhället	  >	  /	  Robert	  och	  Björn	  
undersöker	  detta	  

10. 	  
11. 	  
12. 	  
13. Övriga	  frågor	  	  

• Paraplyer	  beställda/till	  PR	  och	  medlemmar	  
• 5	  st.	  Presentkort/först	  till	  Kvarn,	  Vi	  har	  möjlighet	  att	  bjuda	  2	  personer	  från	  ett	  

företag	  till	  vår	  medlemsträff	  gratis	  –	  värde	  450	  kr/	  person,	  alltså	  totalt	  9000	  kr	  
• Vi	  resonerade	  detta	  med	  gemensam	  skylt	  tillstånd	  –	  inget	  har	  hörts	  från	  

myndigheterna	  i	  år	  –	  styrelsen	  tyckte	  vi	  borde	  undersöka	  varför	  –	  det	  är	  ju	  en	  fiffig	  
lösning	  på	  ett	  gemensamt	  ärende,	  Ansvarig	  Björn	  

• Adresserna	  har	  försvunnit	  från	  BRG	  –	  det	  sägs	  att	  det	  företag	  som	  hade	  denna	  
uppgift	  har	  gått	  i	  konkurs/vi	  undersöker	  ärendet	  

• Vi	  behöver	  skriva	  ett	  välkomstbrev	  –	  detta	  fixar	  Björn	  
	  

	  
Härefter	  följde	  nedanstående	  	  

14. På	  uppdrag	  av	  kommunfullmäktige	  skall	  staden	  ta	  fram	  en	  näringslivstrategisk	  plan	  under	  
2017.	  Arbetet	  genomförs	  av	  Business	  Region	  Göteborg	  i	  samverkan	  med	  
Stadsledningskontoret.	  Planen	  ska	  stärka	  och	  tydliggöra	  Göteborgs	  stads	  samlade	  arbete	  
gentemot	  näringslivet	  för	  att	  skapa	  goda	  förutsättningar	  för	  näringslivsutveckling.	  Under	  
februari	  och	  mars	  kommer	  ett	  30-‐tal	  dialoger	  med	  olika	  intressenter	  genomföras	  för	  input	  i	  
arbetet.	  Jag	  skulle	  vilja	  boka	  möte	  med	  Företagarföreningen	  Majorna-‐	  Älvsborg	  för	  dialog.	  
Pia Areblad Projektledare/Project Manager. 	  

15. 	  
16. Vi	  framförde	  våra	  synpunkter	  och	  åsikter	  som	  företagare,	  och	  diskussionen	  blev	  såväl	  

känslomässig	  som	  intressant	  på	  många	  olika	  sätt	  	  
	  

• VI	  bifogar	  scannade	  kopior	  på	  tillvägagångsättet	  för	  att	  överföras	  till	  ekonomisk	  förening	  	  	  
• 	  

	  
	  
	  
Tack	  för	  trevligt	  möte	  Eva	  med	  gott	  kaffe	  och	  krans	  
	  
Vid	  Protokollet	  22/2-‐17	  
BJ	  

	  
	  


