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Styrelsemöte 2015
Bankeryd Business Network
Plats: CM EL AB
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

Mats Hult, Corroventa Avfukting AB
Catharina Bülow, AB Bankerydshem
Lars-Erik Andersson, Arbetsförmedlingen
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen

Icke närvarande
Nicklas Perhsson, Fripon AB
Johnny Jangmo, JS Bilvård och Däckcenter AB

Dagordning
§1

Mötets öppnade
Christer Rickman hälsade alla närvarande styrelsemedlemmar välkomna 2015 års
första styrelsemöte-

§2

Val av justerare
Mats Hult och Anders Höglin valdes att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes

§4

Föregående Protokoll 2014-12-09
Protokollet godkändes
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§5

Ekonomi
B-O redogjorde för att Bankeryd Business Network hade 3300 kr i kassan och att
föreningen hade skickat ut fakturor till 41 företag i Bankeryd vilket innebär 11 900
kr, vilket gör att den tänkte budgeten redan har uppnåtts.

§6

Medlemsrekrytering (Huvudfokus)
Patrik har plockat fram en lista på företagen i Bankeryd, denna lista skall sedan
fördelas mellan alla styrelsemedlemar, för att alla skall arbeta med
medlemsrekryteringen.
Följande uppgifter skall samlas in vid rekrytering
Namn på kontaktperson på företaget
E-post till denna person
Telefonnummer
Mobilnummer
Antal anställda för att säkerställa att företagen får rätt summa på medlemsavgiften.

§7

Medlemsmöte
Det beslutades att medlemsmötets skall ske i maj

§8

Information & marknadsföringskanal
Det beslutades att eftersom Nicklas inte kunde närvar att avvakta med information
kring hemsidan till nästa styrelsemöte. Dessutom har föreningen inte ännu någon
information att lägga ut på en hemsida. Patrik delgav att det finns lokala Bankeryds
företag
Det beslutades att Patrik visar på nästa styrelsemöte hur en Facebook sida fungerar.

§9

Nätverksaktivit Bankeryd 700år
Det beslutades att B-O, Christer och Patrik träffar olika konstgrupper och att det
görs ett utskick till samtliga företag i Bankeryd för att höra om deras intresse att
medverka den 23 maj mellan 11-15 då det är vårmarknad i Bankeryd. Dessutom
informeras alla om att föreningen finns och att företagen kan bli medlemmar och
de då skall ta kontakt med antingen Christer eller Patrik.

§10

Övriga frågor
Nationaldagsfirande 6/6 föreningen beslutade att inte involvera sig i år med tanke
på att föreningen redan har mycket på agendan.
Lars-Erik hade varit i kontakt med Anza där han hade pratat med
produktionschefen.
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Då det finns en del trafikrelaterade frågor i industriområdena beslutades det att
Jönköpings kommuns trafikavdelningschef skall bjudas in till ett styrelsemöte.
Arbetsmarknadsläget i Jönköpings kommun 6,3 % jämfört med riket 8,1 % och
länet 7,0 %. Ungdomsarbetslösheten 10,8 % jämfört med riket 14,8 % och länet
12,7 %.

§11

Möteskalender våren 2015
Styrelsemöte 10/3 Corroventa
Medlemsmöte 19/5
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook samt sms påminnelse

Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Mats Hult

Justerat

Anders Höglin

