Styrelsemöte i Spånga Företagareförening 2014-01-17.
Närvarande:
Tommy Elofsson Ica Supermarket
Jan Westerberg Baan Thai
Lars Wiberg Advisor Wiberg
Renata Stefanic Kolpa
Jan Mellquist Tapetrummet
Helen Francke Hantverkstan

På mötet diskuterades följande:
Tommy Elofsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
Utvärdering av julmarknad. Då det var en bitande vind detta år så var
några platser omöjliga att stå på, bör finnas någon form av möjlighet att
ha reservplatser någonstans om detta problem dyker upp igen.
Viktigt med att utställarna har ett varierat utbud, många bullförsäljare
blev det 2013.
Ljudanläggningen fungerade inte lika bra som året innan bör funderas på
till nästa år då vi ska använda förhöjningen utanför pappershuset som
scen för luciatåget.
Nästa års marknad blir med andra ord på luciadagen.
Tomtarna från folkdansgillet var bra men kanske ska synas lite mera
tydligare klädsel kanske.
Julgransbelysningen bör fixas så att granen lyser även under dagtid på
marknadsdagen.
Utbildningen på Hjärtstartaren är den 5 februari 18:00 på ICA,
utbildningen pågar under ca 3 timmar. Marknadsföring med artikel i
Spångabladet om att hjärtstartaren finns och vilka som har utbildning på
den, sedan får vi fundera på någon form av skyltar/märken i butikerna
som informerar och/eller skylt på torg och parkering.
Artikeln i Spångabladet om den s.k. skövlade tomten som kritiserades, där
har LW haft möte med Johan Kjellberg & Carin Ljung, LW har också mailat
fastighetsägarna och beklagat de olyckliga formuleringarna.
Kallelse till årsmötet skickas ut av JW vecka 4 tillsammans med fakturorna
för medlemsavgiften 2014. Kallelsen distribueras även via mail & hemsida.
LW och TE kontaktar Kent Millqvist för ekonomin och
verksamhetsberättelse 2013 och verksamhetsplan 2014.
På årsmötet skall styrelsen för 2014 presenteras.
Inför valberedningen ska nya styrelsen presenteras, LW kollar om Jack
Assalum på Nordea vill vara med. JM kollar med George Mahmoud frisör

om han ska vara med och HF kollar med Helen Berg på Spångasläpet. JW
kollar med Daniel Pineda på Puls & Träning som ny ledamot i styrelsen.
HF tar i vanlig ordning hand om ett champagnelotteri.
Märket för att man är med i föreningen har HF fria händer vad gäller form
och färg för detta.
RS har varit i kontakt med Trafikkontoret angående skylten om biltrafik på
torget. Skylten kommer att flyttas så att den inte står mitt i
blindplattegången. Kompletterande skylt att Färdtjänst får köra även
övriga tider kommer att monteras.
HF kontaktar Anna Albrechtsson om belysningen på torget JW mailar över
hennes kontaktuppgifter.
Det är dags för ett nytt möte med fastighetsägarna, förslagsvis i slutet på
mars. JM föreslås som kallande i detta ärende. Frågor att diskutera på ett
sånt möte är bl.a. butikernas öppettider, få ett gemensamt princip beslut
om vilka krav som ska ställas på nya aktörer. Hur vi förmedlar till
fastighetsägarna om företag som vill till Spånga, vi vet att El & Väskor om
2-år kommer att behöva en ny lokal, Flugfiske i Norden söker lokal i
Spånga.
Vi har 2 nya medlemmar i föreningen Bosse Jazz i Spånga och Ndio kultur
& kommunikation.
Vi träffas på Tre-Kockar 12:00 fredag den 7/2 för årsmötes planering.
Nästa styrelsemöte beslutas efter årsmötet.
Kommande möten: Årsmöte 2014-02-13.

Vid pennan.
Jan Westerberg, sekreterare

