Styrelsemöte protokoll
Tid:

2017-09-14 kl 09.00-10.30

Plats: Jonsons Bygg
Närvarande
Christer Rickman Ordförande
Eva Grune, Profiduct, vice ordf
Anders Höglin, Patentbädd, ledamot
Patrik Sjölin, Kuvertteamet, ledamot
Frida Alexandersson, Westal, ledamot
B-O Hulting, ledamot/kassör
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen
Conny Eriksson, Arbetsförmedlingen
Icke närvarande
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum, ledamot
Thomas Sannelius ICA, ledamot
Ralf Holmer, Cytech, ledamot
§1

Mötets öppnade
Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2

Val av justerare
Patrik Sjölin valdes att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes

§4

Föregående Protokoll 2017-06-15

§5

Ekonomi
B-O redogjorde för ekonomin, och det finns 15 135: - i kassan
Men att allt inte är riktigt klart med Penselfestivalen. Bifogar ekonomi
samanställning.

§6

Huvudfrågor under 2017
 Kompetens frågor – Jobbmässa 4 okt. Viktig signal är svenska och körkort underlättar
 Exploateringsgrupp bildas möte 6 okt kl 10.00 plats CM/EL medlemmar B-O
Hirshmark, Christer, Fadi Tomas på ICA samt Patrik H ingår i gruppen. Denna grupp
skall arbeta med bostäder, industrimark/lediga lokaler och undersöka möjligheterna till
att öppna Bankeryd emot 195:an  Nätverksträff 13 okt
 Medlemsrekrytering – kolla om Polk och Miller vill bli medlemmar i föreningen
 Medlemsvård- ringlista för att få med mera medlemmar på nätverksträffar och
medlemsmöten.

Protokollet godkändes, samt felaktigt datum på protokollet justerades

§7

Penselfestivalen med öppna företag 2018

§8

Nätverksmöte Schema HT 2017 och VT 2018
Följande datum har planerats. Anders och Ralf håller i planerna för september och
oktober.
13/10 Elektro Elco

Föreningen beslutar köra festivalen under 2018, eftersom det var bra besöksantal under
2017 och att både företag och konstnär nöjda. Nästa möte i arbetsgruppen 1 november
13.30 i Församlingsgården.

10/11 Medlemsmöte

VT 2018 Westal i feb med Tommy Fritz samt B & B under april
§9

Medlemsmöte 10/11
Prel agenda HV71 – försöka ha ett sporttema för att locka flera
medlemmar samt annan nyttig information till medlemsföretagen.

§10

Arbetsmarknad/kompetens
Thomas och Conny informerade om Jobbchansen på fredagar och den
kompetens som finns hos våra nyanlända. Arbetsmarknadsstatistik bifogas.

§11

Näringslivsavdelningen
Patrik informerade att de skall anställa en ny företagslots då Monica skall
sluta sin anställning och börja i Habo kommun i slutet av november.
Möte i näringslivsrådet 17 okt plats Kabe Tenhult klockan 09.30-13.30

§12
§13

Övrigt

Inga övriga punkter
Nästa möte samt kalender

Styrelsemöte 13/10-2017 i samband med nätverksmötet.
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Patrik Sjölin

Bilaga Arbetsmarknad

