Företagareförening

Protokoll
Mötestyp

Styrelsemöte i Spånga Företagareförening

Plats

Ica Spånga

Mötesdatum

2016-01-12

Mötestid

Kl. 08:00-10:00

Närvarande

Styrelsen
Tommy Elofsson (TE) Ica Supermarket
Jan Westerberg (JW) Baan Thai
Lars Wiberg (LW) Advisor Wiberg
Kenneth Rosenqvist (KR) Svedbergs Bil
Helen Berg (HB) Spångasläpet
Jan Mellquist (JM) (slutet av mötet)
Adjungerade
Ulrika Bergström (UB) Rika Kommunikation
Johan Kjellberg (JK) Spångabladet

Distribution

Medlemsföretag.
Övriga företag i Centrum.

Bilagor

•
•
•
•

Spånga Centrum analys juli-december.
Företag & Fastighetsägare i Spånga Centrum.
Upplägg SFF.
Systembolag till Spånga Torg!

1. Mötets öppnande
TE hälsade välkommen samt förklarade mötet för öppnat samt informerade om den nya
protokollformen med ett antal stående punkter varav vissa inte alltid behandlas på mötet (se
nedan).
2. Val av sekreterare och justeringsmän
JW valdes till sekreterare för dagens möte som justeras av TE och JM.
3. Genomgång av föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll per 2015-11-24, godkändes.
4. Ekonomi
TE redogjorde för föreningens ekonomi. Resultatet blev negativt 2015 då föreningen inte
hunnit fakturera medlemmarna för dekorationsbelysning av torg, parkering med flera platser.
Detta kommer att bli gjort i början av 2016. JW informerade vidare att Stadsdelen lovat ge ett
bidrag om 20 tkr för årets (2015) julmarknad. LW redogjorde för att ett nytt och effektivare
program för bokföring och fakturering (Fortnox) har börjat användas.
5. Styrelsen
JW redogjorde för ett nytt upplägg vad gäller ansvar och arbetsfördelning i styrelsen. Johan
Kjellberg föreslås bli ny ordförande och styrelsens valda och adjungerade medlemmar
föreslås få ett tydligare ansvarsområde/mandat (se bifogad bilaga).

1

Företagareförening

6. BRÅ/Trygghet & Säkerhet
Punkten behandlades inte på detta möte.
7. Näringslivsrådet
Inget nytt rapporterades. Nästa möte blir 2016-02-19.
8. Marknadsföring
Punkten behandlades inte på detta möte.
9. Hemsidan-Web
UB berättade om den analys hon gjort för hemsidan, Facebook och Instagram, (se bifogade
filen ”Analys juli-december 2015”). Arbetet med att förbättra hemsidan samt att göra
uppdateringar och inlägg på Spånga Centrums Facebooksida har gått bra. Det har varit lite
knepigare att göra inlägg på Instagram. Inlägget med Renate och Kolpa på Facebook har
setts av över 3000 besökare vilket är fantastiskt bra. Föreslogs att KR och UB samt någon till
bildar en marknadsföringsgrupp som diskuterar ett upplägg för detta. UB kommer att göra en
presentation på kommande årsmöte.
10. Spångabladet
Punkten behandlades inte på detta möte.
11. Julbelysning, dekorationer och övrig belysning
Kostnaden för all ny belysning tas av kommunen men föreningen kommer att behöva betala
ca 50 tkr för 26 st. eluttag som har monterats på stolpar. Vi kommer även att ta kostnaden för
nerplockning/demontering i februari 2016 samt montering i november 2016. För att kunna
fakturera berörda företag och fastighetsägare kostnaden för julbelysningen har en lista
upprättats (se bifogad Pdf) som visar fördelningsmodellen. Hänsyn har tagits till respektive
företags och fastighets läge och storlek. Då Alferan Förvaltning är den enskilt största
fastighetsägaren kommer LW och TE kontakta Alf Karlsson och förklara upplägget. Brev samt
lista bifogas fakturan. Det är frivilligt att betala fakturan.
Inför nästa höst skall SL kontaktas för att diskutera trivselbelysning vid bussterminalen.
12. Spångakalendern
Punkten behandlades inte på detta möte.
13. Vårmarknad
Punkten behandlades inte på detta möte.
14. Höstmarknad
Punkten behandlades inte på detta möte.
15. Julmarknaden
Punkten behandlades inte på detta möte
16. Årsmötet
Årsmötet kommer att hållas torsdagen den 18 februari på Krogen Tre Kockar, klockan 18:30 i
Rotaryrummet. Utöver sedvanliga årsmötespunkter kommer t.ex. Ulrika Bergström att
redogöra för arbetet med hemsidan och sociala nätverk. Dessutom kommer mötesdeltagana
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Att få en uppgift under mötet där de skall diskutera hur medlemsdekalen kan bli en symbol
och ett kvalitetsmärke och hur det kan användas. Sittande och tillträdande styrelse ska
presenteras. JK funderar lite mer över upplägget och JW kallar till planeringsmöte om någon
vecka. LW tar kontakt med Tre Kockar för pris.
17. Övriga frågor
JW redogjorde för arbetet med att få Systembolaget att etablera sig i Spånga Centrum. En
delegation som skall kontakta Systembolaget är utsedd (se bilaga).
18. Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte planeras till tisdag 2016-03-15, kl. 08:00 på Ica Supermarket.

19. Mötet avslutas
TE tackade de närvarande och avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Jan Westerberg

Tommy Elofsson

Jan Mellquist
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