Företagareförening

PROTOKOLL

Mötestyp Styrelsemöte i Spånga Företagareförening
Plats: Ica Supermarket, Spånga
Mötesdatum: 2016-08-30
Mötestid: 08:00-10.00

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

1 A. Mötets öppnande
Ordföranden Johan Kjellberg förklarade mötet öppnat.
1 B. Tf. sekreterare
Jan Mellquist valdes till sekreterare för mötet. Jan Westerberg valdes till justeringsman.
2. Genomgång av föregående protokoll
från 20160510 och 160614 – justerades.
3. Ekonomi
- TE redogjorde för ekonomiskt läge och Stadsdelsnämndens försening vad gäller utbetalning
av utlovat bidrag till marknadssatsningar.
- Beslutades att JW kontaktar Stadsdelsnämnden och ”jagar på” de pengar (90tkr) som skulle
ha utbetalats under sommaren.
- Beslöts att TE ansvarar för att en prognos per 2016-12 tas fram till nästa möte.
- LW redogjorde för förutsättningarna att registrera föreningen för moms.

-

Styrelsen beslöt att gå vidare i frågan och LW fick i uppdrag att lämna offert på vad ett
sådant upplägg kan kosta (registrering av ”Spångaföretagareförening ServiceAB”, bokföring
och revisionskostnader mm.)

4. Medlemsfrågor.
JW redogjorde för situationen avs. nya och ev. ”avgående” medlemmar. Tre stycken har ej betalt
trots påminnelser och kommer nu att avföras som medlemmar. Några nya medlemmar har
tillkommit
 Skyltar&Sånt,
 JLH El AB
 Ylvas Place
5. BRÅ/Trygghet & Säkerhet
TE informerade om ungdomsgäng (yngre killar) som håller till på ICA och Baan-Thai och kommer
att ta upp detta på nästa möte med BRÅ.
6. Näringslivsrådet
(JW+TE)
7. Marknadsföring
8. Hemsidan-Web
9. Spångabladet
Beslöts att ta punkterna 7,8,9 gemensamt.
Efter tidigare beslut att få en bättre marknadssatsning redogjorde JK för den ”kommunikationsplan”
som har tagits fram där vi skall:
 Bearbeta fastighetsägarna i Centrum att verka mer aktivt för Spånga Centrum.
 Få fler medlemmar som dessutom annonserar i Spångabladet.
 En ev. mindre höjning av medlemsavgifterna som skall finansera FB-inlägg för företag.
 Utskick till företag med förbättrad information om vad Företagareföreningen verkar för.
 Moderniserad hemsida med plats för annonser.
 Fortsatt fokus på Facebook och Instagram.
 Fortsatt utgivning av Spångabladet med fokus på avtalsannonsering och
kombinationserbjudanden av annonser.
 Infobrev till medlemmarna efter varje styrelsemöte.
 Möte med Lunda företagareförening om samarbete.
KR kommer att jobba med ovanstående frågor och då specifikt bearbeta företagen i området för att
bli nya medlemmar och att annonsera i Spångabladet.
10. Julbelysning och dekorationer
JW redogjorde för vad som är beställt avseende ny belysning och dekorationer samt att ett antal
nya eluttag måste monteras på torget och att det är en kostnad som SpFF måste ta.
11. Spångakalendern
JW informerade att årets bilder är valda och kalendern är klar för tryck. Diskuterades ev. annat
upplägg för kommande års bildcollage där det föreslogs mer framåtblickande bilder/skisser eller
bilder på kända personer i Spånga och var de har bott.
12. Vårmarknad

13. Höstmarknad 2016-09-10
JW och TE informerade om kommande höstmarknad och matmarkand ”En smak av Spånga” som
hålls på torget lördagen den 10/9. Matmarknaden kommer att detta första år hållas relativt
begränsad vad gäller deltagande aktörer men förhoppningsvis utökas med fler från Tensta
framöver.
14. Julmarknaden 2016-12-10
15. Årsmötet
16. Övriga frågor
a) Marknadsborden
i.
HB kollar status på borden hos Lions och framför Företagareföreningens önskan att
Lions renoverar borden för att de även framöver skall vara intressanta att hyra.
b) Torghandlare Emin Tursak
i.
Informerades om ett brev som Företagareföreningen har skrivit som skall bifogas det
medborgarförslag som Sissela Boman ämnar skicka in till Spånga-Tensta
Stadsdelsnämnd.
c) Diskuterades ett förslag från Rotary att skolungdomar i Spånga (9:or?) skall uppmuntras att
komma med förslag avseende möjliga förbättringar i Spånga (ur integrationssynpunkt).
17. Nästa möte
Nästa möte: tisdag 2016-10-11, 08:00 på Ica Supermarket.
18. Mötet avslutas
JK förklarade mötet avslutat.

Vid tangentbordet

Justeras

Jan Mellquist

Jan Westerberg

