Styrelsemöte agenda
Datum: 2018-02-23
Tid: kl 09.15-10.30
Plats: Westal

Närvarande
Christer Rickman Ordförande
Eva Grune, Profiduct, vice ordf
Anders Höglin, Patentbädd, ledamot
Patrik Sjölin, Kuvertteamet, ledamot
B-O Hulting, ledamot/kassör
Frida Alexandersson, Westal, ledamot
Thomas Sannelius ICA, ledamot
Ralf Holmer, Cytech, ledamot
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Anna Henebäck, Arbetsförmedlingen
Icke närvarande
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum, ledamot
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen

Dagordning:
1. Mötes öppnade ok
2. Val av justerare Patrik Sjölin
3. Fastställande av dagordning ok
4. Föregående protokoll 2017-12-08
Godkändes
5. Ekonomi
Föreningen har en bra ekonomi i kassan finns ca 50 936 kr
rapport bifogas tillsammans med budget förslag för 2018
6. Verksamhetsberättelse 2017
Digital version som är tryckbar som pdf
Patrik och B-O samt att Christer skriver en sammanfattning

7. Rapportering exploateringsgruppen
Skrivelse har skickats till Habo och Jönköping angående förslaget om att utöka
industrimarken emot RV 195.an för att öppna upp emot Bankeryd finns. Habo
är positivt inställda till tanken.
Bifogar skrivelse
Möte skall bokas med mark och exploatering Patrik bokar in ett möte för
arbetsgruppen. Bertil Gustavsson är intresserade att hjälpa till i denna grupp

8. Penselfestivalen med öppna företag 19 maj
Festivalen skall hållas samtidigt som Bankeryd marknad, tiden är bestämd till
klockan 11-16 då flest företag önskade denna tid som var med förra året
12 företag – behöver vi ha med 6 st är klar. 12 stycken klasser är i en tävling
ett bidrag per företag som alla kan rösta på Lions ligger bakom priset och
fokus ligger på hur vill eleverna smycka rondelen med penseln.
9. Nätverksträffar – styrelsemöte - Årsmöte
23/3 årsmöte – (konstituerande styrelsemöte
program församlingsgården
Länsstyrelsen Förslag JSÖDRALänsstyrelsen projekt för energi effektivisering
Patrik fixar inbjudan och Christer bokar lokal samt fixar fika – smörgåstårta
25/5 nätverksträff och styrelsemöte
Flodin berätta om/Lill gården – kaffe/fralla
Ralf och Ander fixar
10. Näringslivsavdelningen
Sofie Frisk är ny på näringslivsavdelningen hon kommer att jobba mycket
företagslots funktionen.
11. Arbetsmarknad/kompetens
Extrem brist på alla yrken vad det gäller tillgång till kompetens och väldigt låg
arbetslöshet bland alla inrikes födda. Många nyanlända har lägre kompetens
av de som kommer in i systemet nu. Arbetsföremedlingen skall köra en
kampanj för funktionshindrade – i maj. Prognos över hur lägget ser framåt i
näringslivet presenteras i juni men Anna kan dra en förhandsversion för oss
på nätverksmötet den 25/5
12. Övrigt
Nej

13. Nästa möte
23/3 Årsmöte och styrelsemöte

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Patrik Sjölin

