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Styrelsemöte 2015
Bankeryd Business Network
Plats: Corroventa Avfukting 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
Mats Hult, Corroventa Avfukting AB
Lars-Erik Andersson, Arbetsförmedlingen
Tomas Lindblad, Arbetsförmedlingen
Icke närvarande
Nicklas Perhsson, Fripon AB
Johnny Jangmo, JS Bilvård och Däckcenter AB
Robert Nilsson, Nilssons Glas & Aluminum AB
Catharina Bülow, AB Bankerydshem

Dagordning
§1

Mötets öppnade
Christer Rickman hälsade alla närvarande styrelsemedlemmar välkomna

§2

Val av justerare
Ralf Holmer och Eva Grune valdes att justera protokollet

§3

Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes

§4

Föregående Protokoll 2015-01-20
Protokollet godkändes
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§5

Ekonomi
B-O redogjorde för att Bankeryd Business Network hade 10 986 kr i
kassan och att föreningen hade skickat ut fakturor till 60 företag i
Bankeryd vilket innebär 16 500 kr, vilket gör att den tänkte budgeten
redan har uppnåtts.

BANKERYD BUSINESS NETWORK

t.o.m. Febr 2015

I kassan 2015-02-28

10 986,00 kr

Intäkter

Budget 2015

Medlemsavgifter 1-10 anställda, 200 kr
Medlemsavgifter 11-50 anställda, 500 kr
Medlemsavgifter över 51 anställda, 1000 kr
Bokförda medlemsavgifter
Ej förfallna medlemsfakturor 4800kr
Bidrag
SUMMA

Utfall

4000
5000
3000

11 700,00

0
12000

11 700,00

600
500
2000
3000
2000
2000
1900

600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,00
0,00

12000

714,00
10 986,00

Kostnader
Bankgiro
Porto m m
Medlemsinformation
Evenemang
Medlemsmöten
Hemsida
Övrigt
SUMMA
2015-02-28/B-O Hulling

Behållning
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§6

Medlemsrekrytering (Huvudfokus)
Patrik skickar ut en lista på företag som skall kontaktas angående
medlemskap. Alla medlemar med en ordinarie styrelsepost har 5 till 7
stycken företag att kontakta. B-O berättade att det finns 60 medlemmar i
föreningen.
Följande uppgifter skall samlas in vid rekryteringen
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

Hemsida
Christer berättade att det är en hemsida på gång som görs av ett lokalt
företag i Bankeryd. Patrik delgav webbadressen till hemsidan
www.bankerydbusinessnetwork.se samt att förningen avvaktar att
domän namnet bbn.se skall bli ledigt under inom en snar framtid.

§8

Nätverksaktivitet Bankeryd 700år
Christer och B-O berättade om det arbete som gjorts och att det är 1215 företag som sagt ja till att medverka den 23 maj. Det är ca 40-50
konstnärer som är intresserade att medverka. Det beslutades att bilda ett
antal grupper för att kunna driva projektet.
1. Arbetsgrupp penselfestivalen
Det beslutades att denna grupp kommer att ha hand om ett antal
företag som har sitt företag öppet under den 23 maj och de
konstnärer som skall vara där
• Eva Grune
• Johnny Jangmo
• Kyrkan/via Jamie Torrealba
• Robert Nilsson
2. Marknadsgrupp penselfestivalen
Det beslutdes att följande skall ingå och att de även fungerar som
styrgrupp för penselfestivalen. Första uppdraget för gruppen är att
undersöka kostnaderna för ett programblad som skall används under
den 23 maj. Gruppen skall arbeta med marknadsföring av
penselfestivalen.
• Patrik
• B-O
• Christer
• Eva
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3. Kvartalsgrupp nätverksfrukost
Det beslutdes att gruppen skulle bestå av både styrelsemedlemmar och
medlemsföretag och att träffarna kommer att starta i höst. Programmet
skall vara enkelt med en föreläsare, med ett intressant ämne, som
berättar under 20-25 minuter. Medlemmarna som deltar står själva för
frukost och mötena hålls på Lillgården. Det beslutades att samtliga
styrelsemedlemmar skall ingå. Följande skall arbeta med höstens
nätverksträffar och även ta kontakt med medlemsföretag som vill hjälpa
till.
•
•
§10

Anders Höglin
Ralf Holmer

Medlemsmöte 5 maj
Det beslutades att mötet skall vara den 5 maj kl. 08.00-09.30 och att
församlingsgården skall bokas upp, Patrik ordnar detta.
Program förslag
• Alt 1 kommunalrådet Ann-Marie Nilsson med ansvar för
näringslivsfrågor bjuds in för att berätta om Bankeryds
framtid ca 15 min plus extra tid för frågor
• Alt 2 näringslivschef Camilla Littorin bjuds in.
• Presentation av hemsida
• Presentation av penselfestivalen
• Presentation av nätverksfrukost
• Presentation av ”Bankerydsappen”
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§10

Övriga frågor
Patrik delgav att ett av medlemsföretagen vill erbjuda sina tjänster till
medlemmarna i föreningen till ett reducerat pris
Jamie Torrealba ifrån Svenska Kyrkan informerade och gav en
statusuppdatering av Bankeryds Appen, han berättade om dialogen han
har med företag i Bankeryd och vilken nytta dessa kan ha av Appen som
kanal för sina budskap.
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 5/5 Församlingsgården direkt efter medlemsmötet
kl. 09.30-10.30
Inbjudan skickas ut av Patrik i Outlook samt sms påminnelse
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Vid protokollet

Justerat

Patrik Holst

Ralf Holmer

Justerat

Eva Grune

