Styrelsemöte 2016
Bankeryd Business Network
Tid:

2016-06-2, kl. 12.00-13.30

Plats:

Sand Golf Club, Bankeryd

Närvarande
Eva Grune, Profiduct, vice ordf
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Mats Almlöw, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Patrik Sjölin, Kuvertteamet, ledamot
Anders Höglin, Patentbädd, ledamot
Cissi Zimmerman, Sand Golf club, ledamot
B-O Hulting, ledamot/kassör
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen
Icke närvarande
Christer Rickman Ordförande
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum
Ralf Holmer, Cytech
Johnny Jangmo, JS Bilvård och Däckcenter
Mats Hult, Corroventa Avfukting
Nicklas Perhsson, Fripon
Lars-Erik Andersson, Arbetsförmedlingen
Dagordning
§1

Mötets öppnade
Eva Grune hälsade alla välkomna, då Christer inte kunde vara med pga.
ryggskott

§2

Val av justerare
Mats Almlöw att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes

§4

Föregående Protokoll 2016-04-21
Protokollet godkändes

§5

Ekonomi
B-O, informerade om ekonomin kassan är på13 384 kr.
Det har börjat komma in fakturor ifrån penselfestivalen med öppna
företag, dock släpar det lite med de bidrag som föreningen ansökt om
och fått beviljade. Bifogat den senaste ekonomi rapporten

§6

Penselfestivalen 2016 hur blev den?
Då Profiduct, Patentbädd och Sand Golf Club var med och hade öppet
hus under penselfestivalen, kunde de två förstnämnda berätta om att det
hade varit dubbelt så mycket besökare i år. Allt har varit bättre styrkan
ligger i samarbete mellan flera parter vilket har lyft festivalen. Cissi på
Sand kunde berätta att det hade varit många och kollat hos dem också
hon kunde dock inte veta ifall dessa hade kommit för konsten eller om
de var där för golfen och råkade kolla in konsten också. B-O berättade
att det hade varit lyckat med både lotteri samt den kulturafton som var
på församlingshemmet den 19 maj. Arbestgruppen bakom festivalen
kommer den 8 juni samlas för att göra en utvärdering och resultatet
kommer att redovisas på lämpligt sätt.

§7

Nätverksfrukostarna höst
Alla nya frukostmöten skall dokumenteras Christer och B-O ordnar
detta på nätverksfrukostarna.
Schema inför hösten dock kan vissa förändringar ske
13/9 Sand Golf Club
18/10 Torp skolan i Bankeryd
15/11 Kuvertteamet

§8

Hemsida & Facebook plus eventuellt nyhetsbrev
Hemsidan och Facebook skall uppdateras med nyheter alla medlemmar
uppmanas att plocka fram intressanta nyheter ifrån sina verksamheter.
Christer skriver ihop ett nyhetsbrev, Eva kollar med Christer. Patrik
påminner om att skicka in nyheter.

§9

Övriga frågor

§10

Övriga frågor
Verksamhetsberättelsen skall delas ut till alla medlemsföretagen B-O
kollar på en fördelning.
Arbetsföremedlingen rapporterar att det finns många jobb anmälda till
förmedlingen, dock är det svårt att hitta rätt kompetens.
Patrik informerade om det näringslivsråd som är pågång att bildas. Syftet
är att näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ och ett forum för
både långsiktiga och mer konkreta frågor som behöver diskuteras
tillsammans med politiken/kommunalråden och näringslivsavdelningen.
Tanken är att de näringslivsföreningar som finns i Jönköpings kommun
samt några av de större företagen skall få en plats i rådet. Bankeryd
Business Network skall ha med en representant samt en stand in ifall
denna inte kan medverka. Eva Grune och Patrik Sjölin valdes ifrån
föreningen att vara med i rådet. En inbjudan kommer att skickas ut inom
kort.
Mats informerade om att högskolan försöker att få ut fler studenter till
näringslivet i Jönköping. Näringslivsavdelningen stödjer och hjälper
högskolan med kontakteter. Syftet är se till att studenter får erfarenhet
samt att fler vill stanna kvar efter sin examen i Jönköping då det finns så
många företag som är i behov av kompetens. B-O berättade om den
erfarenhet han hade ifrån sin tid på PDB och det trainee program som
de har och hur positivt det har varit för företget att ha en bra relation
med högskolan i Jönköping.
B-O påminde om att Logpoint Business Network har sin Logpoint dag
den 10/9 då Torsvik center invigs
Föreningen borde ha någon form av aktivet som vänder sig till alla
anställda som finns bland medlemsföretagen förslagsvis skall denna
aktivet ske på våren, frågan kommer att diskuters på höstens första
styrelsemöte.

§13

Nästa möte
Styrelsemöte 13/9 plats och tid meddelas senare
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Mats Almlöw

BANKERYD BUSINESS
NETWORK
Verksamhetsåret 2016
(2016-01-01 -- 2015-05-31)

I kassan 2016-05-31

13 384,50 kr

I kassan 2016-01-01 6797,50

Intäkter

Budget 2016

Utfall 2016

Medlemsavgifter 1-10 anställda, 200 kr
Medlemsavgifter 11-50 anställda, 500 kr
Medlemsavgifteröver 51 anställda, 1000 kr
Bokföda medlemsavgifter

SUMMA

24950,00

22000

24950,00

600
600
4000
6000
4000
2000
4800

600,00
565,00
3338,00
7500,00
3882,00
2478,00
0,00

22000

18363,00
6587,00

Kostnader
Bankgiro
Porto m m
Medlemsinformation
Evenemang
Medlemsmöten
Hemsida
Övrigt och oförutsett
SUMMA
Resultat
Ej förfallna utgifter

Årets justerad behållning/resultat

Broschyr penselfestival
Folder Årsredovisning

-8138,00
-4000,00

-5551,00

