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Dagordning
§1

Mötets öppnade
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Val av justerare
Anders valdes att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes

§4

Föregående Protokoll 2017-04-07
Protokollet godkändes

§5

Ekonomi
B-O redogjorde för ekonomin, och det finns 15 510 :- i kassan
En genomgång i mera detalj kommer när allt är klart med Penselfestivalen.

§6

Ekonomi Huvudfrågor verksamhetsplan 2017
Strategiska frågor som är viktiga för näringslivet i Bankeryd






Kompetens frågor
Patrik berättade om att det finns planer på att starta igång
lärlingsutbildningar i Jönköping med start under HT 2018. Det
kommer att skickas ut en enkät för att stämma av intresset bland
företagen i Bankeryd. Patrik fixar detta.
Bostäder arbetsgruppen skall träffas för att diskutera hur
problematiken skall angripas.
Industri mark/lediga lokaler En inventering av befintlig industrimark
skall genomföras. Patrik fixar en enkät som skall skickas ut till
företagen
Undersöka möjligheterna till att öppna Bankeryd emot 195:an

§7

Penselfestivalen med öppna företag
Christer redovisade hur Penselfestivalen bifogar Tack brevet till företagen som
var med.

§8

Nätverksmöte Schema HT 2017
Följande datum har planerats. Anders och Ralf håller i planerna för september
och oktober, resten av styrelsen fixar med medlemsmötet i november. Förslag
att Tommy Fritz skall medverka vid något nätverksmöte.
8/9
6/10
10/11 Medlemsmöte

§9

Arbetsmarknad/kompetens
Thomas informerade om den enorma kompetens som finns hos våra
nyanlända Af kommer att arbete hårt med få så många som möjligt i arbete hos
företgen i Jönköping.

§10

Övrigt
Kolla med Tommy Fritz, Tostio om han vill berätta om deras arbete med
bostäder. på en nätverksfrukost

B-O informerade att det skall göras en mera omfattande studie kring e-handels
möjligheter i Jönköping genom att det finns flera parter i en styrgrupp såsom
Almi, Science park, Näringslivsavdelningen, Högskolan etc vilket skapar
förutsättningarna.
§11

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte 8/9-2017 i samband med nätverksmötet.
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook

Vid protokollet
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Patrik Holst
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