Styrelsemöte 2016
Bankeryd Business Network
Tid:

2016-01-26, kl. 08.00-9.30

Plats:

Nilsson Glas, Bankeryd

Närvarande
Christer Rickman Ordförande
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum AB
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Anders Höglin, Patentbädd AB
Ralf Holmer, Cytech AB
B-O Hulting,
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen
Icke närvarande
Johnny Jangmo, JS Bilvård och Däckcenter AB
Mats Hult, Corroventa Avfukting AB
Nicklas Perhsson, Fripon AB
Eva Grune, Profiduct AB
Lars-Erik Andersson, Arbetsförmedlingen

Dagordning
§1

Mötets öppnade
Christer Rickman hälsade alla välkomna

§2

Val av justerare
Ralf valdes att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes

§4

Föregående Protokoll 2015-11-26
Protokollet godkändes

§5

Ekonomi
B-O, informerade om ekonomin och det beslutades att den nya
budgeten skall vara på 22 000 kr B-O tar fram kostnads poster till den
nya budgeten.

§6

Årsmötes agenda
Det beslutades att platsen för årsmötet är församlingsgården. Gäster
som skall bjudas in är Carin Berggren, kommunalråd Jönköpings
kommun. Alternativ 2 Stefan Lind som arbetar med den övergripande
infrastrukturen i Jönköpings kommun. Alternativ 3 Lena Claesson
Jönköpings kommun, hon arbetar med kommundelsutveckling, dock
skall hon opereras så det finns osäkert ifall hon kan närvara. Patrik
skickar ut inbjudan så fort det är klart med gästtalare. Patrik hör även
med Eva ifall hon kan vara mötesordförande under årsmötet. Direkt
efter årsmötet kommer det att hållas ett konstituerande styrelsemöte
med den nya styrelsen.

§7

Verksamhetsberättelse genomgång samt synpunkter innehåll
Verksamhetsberättelsen skall tryckas i A5 storlek, antal bestämmer vi
beroende på vad det kostar. Alla i styrelsen läserigenom och tycker till på
innehåll. Vissa punkter som finns under målsättning och
verksamhetsplan bör förtydligas d.v.s. vi bör skriva någon mening om
vad vi tänker göra eller har gjort. Patrik justerar texten som finns under
medlemsrekrytering.

§8

Penselfestivalen 2016
Christer och Patrik tittar på en inbjudan till företagen för att kunna
stämma av vilka som är intresserade av att medverka på festivalen 2016.
Denna inbjudan skall skickas ut i början av februari. Christer undersöker
vilket datum vårmarknaden i Bankeryd är. Arbetsgruppen kommer att
träffas under februari. Anders kollar upp vilken typ av skylt som han kan
plocka fram på sitt företag.

§9

§10

Medlemsrekrytering och medlemslista samt vilka som inte är
medlemar
Patrik plockar fram en ny lista och markerar vilka som redan är
medlemmar i föreningen, denna lista skickas ut till samtliga i styreslen.
Nätverksfrukost
Frukost möten är bokade enligt följande
9/2-16 Sociala medier Jonas Törnblad. Lokal BSK, som också kommer
att berätta om sin verksamhet. Christer fixar frallor och BSK bjuder på
Kaffe.
5/4-16 Nordic Wellnes Arvid Andersson.(återkommer med
föredragsnamn) Lokal Nordic Wellnes. Patrik frågar ifall Eva Profiduct
vill berätta 5 minuter om sitt företag.
10/5-16 Företagshälsan Jan Jonsson (återkommer med föredragsnamn)
Robert berättar 5 min om sitt företag.
Alla nya frukostmöten skall dokumenteras Christer och B-O ordnar
detta på vårens nätverksfrukostar.

§11

Hemsida & Facebook
Inget nytt på denna punkt.

§12

Övriga frågor
Arbetslösheten bland ungdomar ifrån Bankeryd, AF plockar fram
uppgifter, utifrån de postnummer som Patrik skickar till Tomas, så att
föreningen sedan kan ta ställning till vad som kan göras för dessa
ungdomar.
Bredband det beslutades att undersöka vilka företag via e-post som är
intresserade av fiber och skicka denna lista till Jönköpings Energi.

§13

Nästa möte
Årsmöte 8 mars
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Ralf Holmer

