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Styrelsemöte 2014
Bankeryd Business Network
Plats: Patentbädd
Tid: 08.00-09.30
Närvarande
Christer Rickman Ordförande
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
B-O Hulting,
Eva Grune, Profiduct AB
Ralf Holmer, Cytech AB
Anders Höglin, Patentbädd AB
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum AB
Johnny Jangmo, JS Bilvård och Däckcenter AB
Lars-Erik Andersson, Arbetsförmedlingen
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen
Icke närvarande
Mats Hult, Corroventa Avfukting AB
Nicklas Perhsson, Fripon AB
Catharina Bülow, AB Bankerydshem

Dagordning
§1

Mötets öppnade
Christer Rickman hälsade alla närvarande styrelsemedlemmar välkomna till det
första riktiga styrelsemötet

§2

Val av justerare
Robert Nilsson valdes att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes

§4

Föregående Protokoll 2014-11-04
Protokollet godkändes, efter namn rättelse
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§5

Ekonomi
B-O redogjorde för den budget han tänkte som ett förslag baserat på de 12 000 för
2015 Bankeryd Business Network första verksamhetsår
BANKERYD BUSINESS NETWORK
I kassan 2015-01-01
Intäkter
Budget 2015
Medlemsavgifter
1-10 anställda,
200 kr
Medlemsavgifter 11-50 anställda,
500 kr
Medlemsavgifter över 51 anställda,
1000 kr
Summa:
12000
SUMMA
Kostnader
Bankgiro
Porto m m
Medlemsinformat
ion
Evenemang
Medlemsmöten
Hemsida
Övrigt
SUMMA

§6

0,00 kr

Utfall

0,00

12000

0,00

600
500
2000

0,00
0,00
0,00

3000
2000
2000
1900
12000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Medlems rekrytering
Det beslutades att Patrik plockar fram en lista på företagen i Bankeryd, denna lista
skall sedan fördelas mellan alla styrelsemedlemar, för att alla skall arbeta med
medlemsrekryteringen.
Patrik undersöker de företag som var med på mötet den 4/11 om hur många
anställda de har för att kunna skicka ut rätt medlemsavgift.
B-O berättade databasen i Access han skapat för fakturering av medlemsavgiften
via e-post till medlemmar. B-O undersöker hur vi skall bokföra föreningens
ekonomi. Patrik tog upp att eftersom Bankeryd består av många företag och att
föreningen kan bli väldigt stor kan och därför bör denna funktion med fakturering
etc. köpas in externt för att underlätta, vilket även ordförande Christer och samtliga
närvarande styrelsemedlemmar höll med om. B-O underströk att han dessutom
endast är kassör tillfälligt till någon ordinarie knyts till denna styrelsepost.
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§7

Webb
Det beslutades att eftersom Nicklas är sjuk att avvakta med information kring
hemsidan till nästa styrelsemöte.

§8

Bankeryd 700år
Det beslutades att B-O, Eva, Christer och Patrik skriver ner hur
företagarföreningens idé penselfestivalen skall utformas. Det beslutades att de
träffas 16/12 kl 08.00 på Profiduct.

§9

Nätverksaktiviteter
Det beslutades att vårens nätverksaktiviteter är penselfestivalen och medlemsmötet
i mars. Dock är det inte fel med en lista på andra framtida aktiviter som gynnar
medlemmarna i föreningen nätverksutbyte.

§10

Övriga frågor
En fråga vi bör diskutera är de åtgärder som kommunen gör på Kortebovägen!
Kommer det vara möjligt att bedriva verksamhet som kräver större transporter till oss
som har anslutningsväg till Kortebovägen! Om vi företag tvingas flytta från området
behövs varken bussförbindelser eller cykelbanor bort till industriområdet
Det beslutades att Mats Hult tar fram en skrivelse angående denna problematik som
ordförande i föreningen skriver under för att sedan kunna skickas till trafikavdelningen
på Jönköpings kommun samt berörda politiker
Övriga områden diskuteras vidare vid nästa styrelsemöte såsom Lokala trafik &
miljöfrågor, Informationstavlor och Tillgänglig industrimark.

§10

Möteskalender våren 2015
Styrelsemöte 20/1 CM EL
Medlemsmöte 17/3
Styrelsemöte 19/5
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook samt sms påminnelse

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Robert Nilsson

