Styrelsemöte 2017
Bankeryd Business Network
Tid:

2017-02-03, kl. 09.30-10.45

Plats: Kuvertteamet
Närvarande
Christer Rickman Ordförande
Eva Grune, Profiduct, vice ordf
Patrik Sjölin, Kuvertteamet, ledamot
Anders Höglin, Patentbädd, ledamot
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum, ledamot
B-O Hulting, ledamot/kassör
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen
Conny, Arbetsförmedlingen
Icke närvarande
Johnny Jangmo, JS Bilvård och Däckcenter
Mats Hult, Corroventa Avfukting
Ralf Holmer, Cytech, ledamot
Lars-Erik Andersson, Arbetsförmedlingen

Dagordning
§1

Mötets öppnade

§2

Val av justerare

§3

Fastställande av dagordning

§4

Föregående Protokoll 2016-12-14

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna och tackade Patrik för det
fina värdskapet under nätverksmötet.

Eva valdes att justera protokollet

Dagordning godkändes

Protokollet godkändes

§5

Ekonomi
B-O redogjorde för ekonomin, föreningen har 6797 kr i kassan. Siffrorna
bifogas

§6

Valberedning
Tomas redogjorde för arbetet som gjorts. Det som är kvar att lösa är ersättare
efter Mats Hult, Per Ekdahl VD Corroventa kan vara intresserad. Då
föreningen behöver mera tjejer i styrelsen då Cissi har lämnar sin tjänst på
Sand, föreslås det att vi skall fråga Frida på Westal om intresse finns.

§7

Årsmöte 3/3
Christer Kollar med Anza
Agenda
Årsmötesförhandlingar
Orkla
Sven Rydell näringslivsfokus
Konstituerade styrelsemöte direkt efter årsmötet är klart.
Verksamhetsberättelse skall vara färdig, B-O och Patrik tar fram ett
grundmaterial, Christer skriver om året som varit. Patrik sätter samman den
och föreningen står för tryckkostnad.

§8

Medlemsvård
Tydlig informationskanal till medlemmar när aktiviteter sker i förreningen.
Nätverksträffarna är viktiga för att föreningen skall hållas levande. Beslut på att
nätverksträffarna sker första fredagen i månaden. förutom juni, juli augusti och
januari. Nyhetsbrev skall skickas ut under våren. Beslutas att Patrik tar fram en
mall.

§9

Penselfestivalen 2017
Arbetsgruppen kommer att ha möte 21/2 kl 13.30
Christer berättade att det kommer vara fler parter som är med och att
landshövdingen kommer att inviga. Syftet i år är att locka yngre besökare samt
fler.

§10

Nätverksfrukostarna i vår
Nätverksträffarna skall ske första fredagen i månaden och styrelsemöten läggs
direkt efter dessa. Obs schemat är ett prelimärt därför kan platser ändras, men
ej datumen.
3/2 Kuvertteamet (ok)
3/3 Orkla House Care (Anza) även årsmöte (Christer tar kontakt)
7/4 Elektor Elco (Ralf och Anders tar kontakt)
5/5 Hirsmark Fastigheter Torps Gård (Ralf och Anders tar kontakt)

§11

Hemsida & Facebook samt nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev som skall ges ut under våren för att pröva ytterligare en
infokanal. Patrik fixar en mall för detta.

§12

Vilka huvudfrågor skall föreningen arbeta med
Strategiska frågor som är viktiga för näringslivet i Bankeryd
 Kompetens frågor
 Mera bostäder
 Tillgång på industri mark/lediga lokaler
 Undersöka möjligheterna till att öppna Bankeryd mot 195:an
Undersöka om det finns något intresse/efterfrågan bland medlemsföretagn vad
gäller industrimark dvs. om de har hört eller vet om det finns några
intressenter.
Bostäder kartlägga vad som planers i Bankeryd på sikt, via Bankerydshem samt
andra privata intressenter.
Dessa strategiskt viktiga frågor skall tas upp djupare under kommande
ordinarie styrelsemötet.

§13

Näringslivsavdelningen
Sven Rydell har börjar sin tjänst som näringslivschef i kommunen.

§14

Näringslivsråd
Rådet kommer ha nästa möte den 24/3-2017 på Huskvarna AB
Patrik Sjölin representerar föreningen huvudfrågor som skall lyftas är tillgång
till bostäder samt industrimark i Bankeryd. Öppna Bankeryd emot riksväg 195.

§15

Arbetsmarknad & kompetens
Jönköping ligger 2,7 % för inrikes födda och för utrikes födda ligger den på 20
% Bifogar siffror.

§16

Övrigt
Förslag på att kolla med Tommy Fritz Tosito inför något kommande
nätverksmötet.
Förslag på att Mark och exploateringsavdelning berättar om hur de arbetar med
Bankeryd.
Undersöka möjligheterna om Energi kontor Norra Småland kan informera
under nätverksträffen 7/4 Patrik undersöker detta.

Kolla med Eldon ifall de kan bjuda in företag ifrån Bankeryd den 13/3 på den
informationsträffa som skall ske då. Angående ladd stolpar för el-bilar.

§17

Nästa styrelsemöte
Konstituerande styrelsemöte 3/3-2017
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Eva Grune

