Företagareförening

PROTOKOLL

Mötestyp Styrelsemöte i Spånga Företagareförening
Plats: Ica Supermarket, Spånga
Mötesdatum: 2017-03-21
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
Helen Berg (HB) Spångasläpet
Ann Norén Ohlson (ANO) – Skribent (adjungerad)
Lars Wiberg (LW) Advisor Wiberg
Kallade - ej närvarande:
Björn Stegfeldt (BS) - Björn Stegfeldt AB
Caroline Skaghammar (CS – Glasgiganten AB

1 A. Mötets öppnande
Ordföranden Johan Kjellberg förklarade detta konstituerande möte öppnat (se val av fasta poster
under ”Övriga frågor, nedan).
1 B. Tf. sekreterare
Jan Mellquist valdes till sekreterare för mötet. Johan Kjellberg och Tommy Elofsson valdes till
justeringsmän.
3. Ekonomi
 TE redogjorde kort för ekonomisk ställning.
 Inga medlemsavgifter ännu fakturerade. Avvaktar klart upplägg av föreningens Service AB.
 Kort diskussion om ev. kvar att göra hos Handelsbanken för upplägg av post-/bankgiro.
4. Medlemsfrågor.
 JW redogjorde kort för status i medlemsfrågan.
o Tio nya medlemmar sedan årsskiftet, totalt 81 stycken.
 JK redogjorde kort att planerade möten med fastighetsägarna ännu inte har blivit av men räknar
med att träffa några (helst i mindre grupper, annars enskilt) under våren.
5. BRÅ/Trygghet & Säkerhet
TE redogjorde kort för möte med BRÅ och informerade om att i stort sett allt arbete som BRÅ
informerar om är fokuserat på Tensta och därför uppstod diskussion om det är värt att skicka
representanter till dessa möten eller om vi skall vara där och då vara extra tydliga med att även
Spånga har problem som borde beaktas och informeras om.

6. Näringslivsrådet
JK informerade om att tidigare planerat möte har skjutits upp och nytt datum är satt till 10/4 vilket
kommer att bevakas av JW.
7 + 8. Marknadsföring samt Hemsidan-Web
Då styrelsen tidigare har beslutat att lägga ned Spångabladet finns inte längre skribentsysslan kvar i
samma utsträckning som tidigare men AO har då åtagit sig att ansvara för att upprätthålla
föreningens Facebook-sida (tillsammans med en liten redaktion). AO informerade om hur
tidskrävande detta arbete är.
9. Spångabladet
10. Julbelysning och dekorationer
11. Spångakalendern
12. Vårmarknad
Vårmarknaden är planerad till lördagen den 13/5 och det är hög tid att JW/BS kallar till
planeringsmöte med Kim.
13. En smak av Spånga
 Förra årets succé ”Matmarkanden – En smak av Spånga” är inplanerad till lördagen den 9/9,
och JW/BS kallar till planeringsmöte.
 Diskussion om och hur man kan få restauratörer från andra delar av Spånga att vara
delaktiga på denna marknad.
14. Julmarknaden
15. Årsmötet
16. Övriga frågor
 Då detta möte var ett konstituerande möte gjordes val enligt följande:
o Till föreningens sekreterare valdes Jan Westerberg
o Till föreningens kassör valdes Tommy Elofsson
 HB redogjorde för de marknadsstånd som finns att hyra av Lions och skall kolla upp om det
finns någon plan att renovera dessa.
 Stockholm-Spånga Rotaryklubb har mottagit en inbjudan till 60-års jubileum på Spånga Folkan
och uppmanar de som vill gå på denna tillställning att kontakta klubben/Berndt Sehlstedt.
 Styrelsen gav JW i uppdrag att kolla med Stadsdelsnämnden om Föreningen kan hissa sin
föreningsflagga på den flaggstång som står i parken samt ta in förslag på utformning av egen
flagga samt pris på en sådan.
17. Nästa möte
Nästa möte kommer att hållas tisdag 24/4, 2017 kl. 08:00 på Ica Supermarket.
18. Mötet avslutas
JK förklarade mötet avslutat.
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