Styrelsemöte protokoll
Tid: 2017-12-08 kl 08.00-10.00
Plats: Patentbädd
Närvarande
Christer Rickman Ordförande
Anders Höglin, Patentbädd, ledamot
Patrik Sjölin, Kuvertteamet, ledamot
B-O Hulting, ledamot/kassör
Frida Alexandersson, Westal, ledamot
Denise Van, Westal
Thomas Sannelius ICA, ledamot
Ralf Holmer, Cytech, ledamot
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Conny Eriksson, Arbetsförmedlingen
Lars-Erik Andersson
Icke närvarande
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum, ledamot
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen
Eva Grune, Profiduct, vice ordf

§1

Mötets öppnade

Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna till Julfrukost hos
Anders enligt fin tradition.

§2

Val av justerare

§3

Fastställande av dagordning

§4

Föregående Protokoll 2017-10-13
Protokollet godkändes.

§5

Ekonomi

§6

Medlemsmöte synpunkter
Förslag på att köra fredagar i fortsättningen för att kunna få flera företag att komma.

§7

Verksamhetsberättelse 2017
En berättelse skall tas fram digitalt och därefter skall det tas ställning till
om tryckning skall ske.

B-O Hulting valdes att justera protokollet
Dagordning godkändes

B-O redogjorde för ekonomin, BBN har ca 33 000 :- på konto.
B-O skickar ut medlemsavgifterna i januari 2018.
bifogar ekonomi rapport

§8

Rapportering exploateringsgruppen
Gruppen har styrt upp ett problem kring ett framtida bostadsprojekt. Gruppen skall plocka
fram en aktuell karta över Bankeryds industriområde för att kunna se vad det tänkbart går
att utöka området vid RV 195.

§9

Penselfestivalen med öppna företag 2018
Festivalen kommer ske den 19/5-2018. Mellanstadier klasser ifrån Bankeryd skall vara med
i tävlingen som Lions anordnar. 12 st företag skall vara med för att kunna göra en bra
festival. Fredagen den 18 maj skall det vara invigning i församlingsgården med tacofredag
och underhållning som lockar blandade åldrar. Den nya chefsdiregenten ifrån Holland skall
tillfrågas.

§10

Nätverksträffar – styrelsemöte – årsmöte VT-2018
 Nätverksträff 23/2 kl 08.00-09.00 Westal/Tommy Tosito som gäst föreläsare
 Styrelsemöte 23/2 kl 09.15-10.30 Westal
•
•
•

Årsmöte 23/3 08.00-09.30 plats återkommer om program etc/samt
konstituerande styrelsemöte
Nätverksträff 25/5 kl 08.00-09.00 återkommer med plats Anders och Ralf
ansvariga
Styrelsemöte 25/5 kl 09.15-10.30

§11

Näringslivsavdelningen
Patrik berättade att en ny kollega kommer börja under februari 2018 samt att de skall
anställa en person som skall jobba med kompetensfrågan.

§12

Arbetsmarkand / kompetens
Arbetslösheten är låg just nu bifogar siffor 5,4 % emot riket 7,4 % inrikes födda 2,6 %
medan utrikes födda ligger 18,2 %

§13

§11

Övrigt

B-O berättade om Lions Jullotteri
Nästa möte
Nätverksträff 23/2 kl 08.00-09.00 Westal/Tommy Tosito som gäst
föreläsare
Styrelsemöte 23/2 kl 09.15-10.30 Westal

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

B-O Hulting

