
Protokoll styrelsemöte Mäff 11 september 2013. 

Närvarande Björn Lager, Catharina Svensson, Mikael Olin, Ewa Vasilis, Anders Berne, Carina Sundbö och Kajsa 
Mägi. 

Kajsa utsågs till sekreterare för mötet. 

Föreningen har fått förfrågan om att stödja ’action rentvådd’ ett lokalt initiativ om klottersanering i Kungssten. 
Styrelsen bifaller och bidrar med 1000 kr. 

Mycket av mötet kom att handla om hur vi kan marknadsföra oss och nå ut till nya medlemmar: 

1. För att nå nya medlemmar och sprida information i området får Grafi Pro uppdraget att göra en folder 
med en kort presentation av föreningen och inbjudan till att bli medlem. Carina på Grafi Pro 
återkommer med förslag på uformning.   
 

2. Vårt förråd av giveaways behöver förnyas och vi enas om att beställa 150 paraplyer med Mäffs logga. 
Catharina får ansvaret för att hitta en lämplig leverantör. Vår totala budget för giveaways bör stanna 
på max 10 000 kr men paraplyerna beräknas bli billigare än så. 
  

3. Vi har nu 8 snygga skyltar i området och konstaterar att det är tillräckligt. 
 

4. Vi annonserar i Majgrabbarnas jultidning men tackar nej till vidare annonser i Husman Hagbergs 
tidning då den inte delas ut till föreningens målgrupp. I övrigt finns inte så många lokala alternativ 
tillgängliga för annonsering. En idé inför nästa år kan vara att stödja jubileumsloppet för att synliggöra 
föreningen i området.  
 
 

5. Vi har svag respons på vår Face book sida men beslutar att vara kvar ändå. Carina lägger in en länk till 
Face Book från föreningens hemsida och ser om det kan hjälpa till. Ett utökat användande av Face 
Book skulle förenkla anmälan till medlemsmöten mm och vi uppmuntrar alla facebookanvändare att 
nyttja den kanalen. 
 

6. Ytterligare ett sätt att nå nya medlemmar skulle kunna vara att nyttja postens e-tjänst med att beställa 
vykort som kan skickas direkt till företagare i området med inbjudan till föreningen.  

På nästa medlemsmöte den 2 okt går vi en företagspromenad i Kungssten och får tillfälle att titta in hos 8 
medlemsföretag i området. Avrundning utomhus hos Premium Urval Fotögatan 7 med smörgåstårta och dryck. 

Höstens andra medlemsmöte äger rum kl 13 (obs tiden!) den 13 november och Klippans Båtmansstation tar oss 
med på en guidad tur med båt i hamnen.  Antalet deltagare är begränsat till 35 personer. Björn skickar ut info 
inför mötet som vanligt. 

Nästa styrelsemöte blir den 16 oktober och styrelsens jullunch bestäms till den 11 december, Carina bokar 
bord. 

Björn kommer att vara bortrest 16 december till den 5 februari och styrelsen kommer att fördela ansvaret för 
information och kommunikation under den tiden.   

130911 /Kajsa Mägi 


