Företagareförening

PROTOKOLL
Mötestyp Extra styrelsemöte i Spånga Företagareförening
Plats: Ica Supermarket, Spånga
Mötesdatum: 2016-06-14
Mötestid: 08:00-ca.10.00

Kallade - närvarande:
Johan Kjellberg (JK) – Spångabladet
Jan Westerberg (JW) - Baan Thai
Jan Mellquist (JM) – Tapetrummet
Ulrika Bergström (UB) - Rika Kommunikation
Daniel Pineda (DP) – Puls och Träning
Lars Wiberg (LW) Advisor Wiberg
Tommy Elofsson (TE) - Ica Supermarket
Kenneth Rosenqvist (KR) - Mediehuset
Anna Norén Ohlson – (ANO) Spångabladet (adjungerad)
Nicklas Rosenvinge (NR) – Spångabladet (adjungerad)
Kallade - ej närvarande:
Maud Degerman (MD) Happy You
Björn Stegfeldt (BS) - Björn Stegfeldt AB
Siri Skoog (SS) - The Caledonian Inn
Nicklas Bergsten (NB) Spånga Video
Helen Berg (HB) Spångasläpet
Renata Stefanic (RS) Kolpa

Då detta är ett extrainkallat styrelsemöte för att i huvudsak diskutera en punkt (nr 3), utgår
punkterna i ordinarie agenda.
Agenda:
1. Mötets öppnande
Ordföranden Johan Kjellberg förklarade mötet öppnat.
2. Sekreterare för mötet
Jan Mellquist valdes till sekreterare för mötet. Jan Westerberg valdes till justeringsman.
3. Spångabladet, marknadsföring och kommunikation
 JK delade ut information som han och UB sammanställt efter förslag uppkomna vid
diskussion på möte 16-05-22, med JK, JM, JW, KR och UB.
 Viktigt att erbjuda medlemmarna ”annonspaket” inkluderande Spångabladet, hemsidan,
Facebook och Instagram. Förslag på prissättning på detta presenterades.
 Diskussion om vikten av att jobba för ”Spånga” som varumärke.
 Eventuellt söka samarbete med Lunda Företagareförening i vissa frågor och få deras
”stöttning” (och medlemsintäkter) för det gemensamma ”Spånga”.
 Förslag från DP om att kontakta andra Företagareföreningar i förortscentra för att utbyta
kunskaper. Eventuellt kontakta Sundbyberg eller annat liknande centrum.








Förslag från ANO om att ha artikel i Spångabladet där vi tydligt visar vad föreningen har
gjort, gör och planerar att göra.
KR kan använda ovanstående ”to-do-lista” vid personliga möten för att försöka öka
medlemsintäkterna genom fler medlemmar.
Diskussion om vilken plattform som passar bäst att jobba från när det gäller att förbättra vår
hemsida. Wordpress den största och mest flexibla plattformen men mycket dyrare än den
som NR erbjuder att jobba med där lösningen blir mer skräddarsydd för våra behov.
Förslag från JK att ta upp diskussion om samarbete med fastighetsägarna, vilket är
nödvändigt för att jobba mot samma mål - ”vårt Spånga”. Pga Alf Karlssons ”ovilja” till
samarbete börjar vi med att kontakta övriga fastighetsägare och tar en diskussion med dem
individuellt. JK driver denna fråga och kallar till första möte snarast möjligt efter sommaren.
Eventuellt kallar vi till ett extra medlemsmöte under hösten 2016 för att diskutera
ovanstående frågor och förslag.

JK föreslog att vi jobbar vidare med dessa upplägg och försöker komma till beslut på nästa ordinarie
styrelsemöte (30/8). Ambitionen skall vara att vi startar med en ny plattform för information,
annonsering och framtida samarbete med medlemmarna per januari 2017.

4. Övriga frågor
 Flera butiker har fått förfrågan om var man kan hämta P-skivor för att kunna parkera lagligt.
Tidigare fanns de att hämta i en låda vid kundvagnsskjulet på parkeringstorget, men de har
varit slut sedan länge. JW fick i uppdrag att kolla detta med sin kontakt i Sthlm Stad,
(Trafikkontoret?).
 JK bad LW informera om situationen för att göra föreningen momspliktig och att till nästa
ordinarie styrelsemöte ta fram en kalkyl och handlingsplan för att veta om detta är en OK
och lönsam väg att gå.
 JW informerade om att Sthlm Stad lovat stödja föreningen med ca 50% av kostnaden för
ytterligare belysning (juldekorationsbelysning), vilket kommer att ge ca. 34 tkr. Beställning av
höstens installationer måste göras nu snart (v. 25?).
 JW informerade att Stadsdelsnämnden har placerat en flaggstång på torget men att det inför
nationaldagsfirandet inte hissades någon flagga då någon hade kapat flagglinorna.


JW informerade kort om möte med Näringslivsrådet:
o Spångagrillen måste under utbyggnaden av Mälarbanan flyttas till nytt ställe och LW
fick i uppdrag att kontakta Trafikverket för att höra med dem vart grillen skall flyttas.
o Informerade om torghandlare Emins kontrakt med Sthlms Stad som gör att Emin
måste betala för 12 månader trots att han bara driver verksamhet på torget i fem
månader, vilket kan anses orimligt. JW informerade Näringslivsrådet och de tog till
sig ”kritiken”. JM nämnde att han har kontaktat Spånga Tidning för att be dem
undersöka och skriva om ärendet. Föreningen bevakar ärendet för Emins räkning.

5. Nästa (ordinarie möte)
Tisdag 2016-08-30, 08:00 på Ica Supermarket.
6. Mötet avslutas
JK förklarade mötet avslutat.

Vid pennan

Justeras

Jan Mellquist

Jan Westerberg

