Företagareförening

PROTOKOLL
Mötestyp Styrelsemöte i Spånga Företagareförening
Plats: Ica Supermarket, Spånga
Mötesdatum: 2017-10-10
Mötestid: 08:00-10.00

Kallade - närvarande:
Johan Kjellberg (JK) – Spångabladet
Jan Westerberg (JW) - Baan Thai
Jan Mellquist (JM) – Tapetrummet
Tommy Elofsson (TE) – ICA
Lars Wiberg (LW) – Advisor Wiberg
Björn Stegfeldt (BS) - Björn Stegfeldt AB
Kallade - ej närvarande:
Caroline Skaghammar (CS) – Glasgiganten AB
Helen Berg (HB) – Spångasläpet

1 A. Mötets öppnande
Ordföranden Johan Kjellberg förklarade mötet öppnat.
1 B. Tf. sekreterare
Jan Mellquist valdes till sekreterare för mötet. Björn Stegfeldt och Tommy Elofsson valdes till
justeringsmän.
2. Föregående protokoll
Protokoll från föregående möte (17-08-29) gicks igenom och på förslag från JM gicks ett antal
utestående punkter igenom (se mejlbilaga, daterad 17-09-08).
 BS kollar möjligheten till ”lönebidrag”från Stadsdelsnämnden. – BS ansvar
 CS förslag om bilder från allmänheten avs ”Mitt Spånga” hänvisades till kommande möte.
 Förslaget om utformandet av en enkät avslogs som för omfattande.
 JM:s kontakt med Sp.Konditori är utförd och ny kontakt avseende kommande marknader
hänvisades till kommande marknaders arbetsgrupper.
 CS:s förslag om ”Hela Spånga bakar” hänvisades till kommande marknaders arbetsgrupper.
 Förslag från CS om att SpFF bör profilera sig och synas bättre på markander hänvisades till
kommande möten.
 JK redovisade eget förslag avseende kontakter med branschorganisationer för stöd till t.ex.
utbildningsdagar och konstaterade att det var svårt att det finns många ”branschorganisationer”
som vi skulle kunna vara med i men att han inte fått ngt klart svar från någon. JK återkommmer.
 JW redogjorde för ”Spångaplaketten” för ett tryggare Spånga. Möte med skolungdomar där
projektet har planerats. Finansieras av Röda Korset och Svenska Kyrkan med support av SpFF
och Rotary. Kim B är projektledare och vinnare skall presenteras på Spånga Vårmarknad.
3. Ekonomi
JK och JW redogjorde kort för ekonomin och presenterade en uppdaterad resultatprognos för året.
 Posten för medlemsavgifter är ev. för låg, särskilt med tanke på några nya medlemmar.
 Några kostnadsposter ifrågasattes som varande för stora och/eller onödiga.




På förslag av JW beslöts att intäkter och kostnader för matmarknaden skall tittas igenom igen.
Presenterades här tillsammans med övriga intäkter och kostnader. TE och LW ansvarar och
presenterar i detalj på nästa möte.
Likviditeten är f.n. god bl.a. beroende på att bidraget om 90tkr från Stadsdelsnämnden äntligen
har utbetalats.

4. Medlemsfrågor
JW och JM redogjorde kort för status avs. nya medlemmar och fakturering av dessa. JM föreslog att de
nya medlemmar som (enligt tidigare ö.k.) får gratis medlemskap resterande del av året skall faktureras
NOLL kronor för 2017 och på förslag från BS fakturerar vi dessa medlemmar för 2018 redan nu. JW
ansvarar
 Nya medlemmar hösten 2017
o Fadi´s Beauty Center
o Fuchsia Fashion
o Juice etc.
o Liontech (åter efter uppehåll)
o Salong Fyran
o Spånga Konditori
o Spånga Mobilservice
 Eventuellt nya medlemmar som skall kontaktas igen
o Bromma Express - JK
o Go and Charge - JW
o Step in (efterträdare) - JW
5. BRÅ/Trygghet & Säkerhet
TE redogjorde kort för möte i september.
 Konstaderades att sommaren varit lugn men att under sensommaren/tidig höst har varit ovanligt
mycket kriminell verksamhet i vårt område. JW hänvisade till möte med Monica Wester
(Barnverket) som föreslog ngn typ av upprop/folkmöte för att påverka politiker i frågan om
kameraövervakning. Diskussion om hur vi i föreningen kan påverka processen för att få
myndigheterna att godkänna och verkställa uppsättandet av övervakningskameror i och kring
vårt centrum. Olika förslag diskuterades
o Skriva ett medborgarförslag som tas upp på kommande möte i Stadsdelsnämnden.
o Kalla till möte med politiker för att diskutera enbart denna fråga och då bjuda in berörda
myndigheter (polis mm), journalister m.fl.
6. Näringslivsrådet / Trivselrådet
 JW tar med sig förslag från Jenny Schmidt (Bättre Fötter – Bättre Hy) om blomlådor vid folktandvårdshuset så att det ser trevligare ut och mer samanhållet med resten av vårt centrum.
 Kommande möte med Näringslivsrådet (17-10-12) - JW och TE representerar SpFF.
7. Marknadsföring, Hemsidan-Web och Facebook
JM har lagt ut och planerar flera inlägg under oktober och november och ser inte något problem med
att fylla på med fler inlägg framöver, t.ex. dessa är inplanerade:
 Jazz i Spånga, tre stycken
 Bättre Fötter, Bättre Hy - Firar 1 år
 ICA - Ombyggnad
 Blå Vägen - Blir även bageri
 Röda Korset – Trygga Spånga
 Folktandvården – 70 år
 Spångakalendern (JW fixar bild)
 Tapetrummet – Utökade lokaler
Dock är det inte många som vill satsa en extra slant för att ”Boosta” inläggen.
Endast följande har eller planeras med Boost:
 Spånga Matmarknad – 2000 kr
 Ombyggnad ICA – 500 kr

8. Spånga Torg
Förslag från Rola Thaeron/Fuchsia Fashion att kontakta Stadsdelen och föreslå att det ordnas en
mindre lekplats på torget, vid trappan/bänken utanför El & Väskor, typ de som finns i Barkarby Outlet.
JW tar nödvändiga kontakter.
9. Spånga Centrum – övrigt
 Då CS ej var närvarande hänsköts punkten till kommande möte.
10. Julbelysning och dekorationer
 JW föreslog att några extra julstjärnor placera på Liontech-/Folktandvårdshuset.
 Planeras att tändas v. 47
11. Spångakalendern
 JW redogjorde för Spångakalendern där alla annonsplatser är sålda/bokade. Skall börja säljas
till konsumenter inom kort. JM gör inlägg på FB. JW fixar fram bild.
 Diskuterades eventuell ny prissättningsmodell inför kommande år.
12. Vårmarknad
13. En smak av Spånga
JW redogjorde kort för utfallet av matmarknaden, där omsättningen trots det usla vädret var lika bra
som föregående år.
 Framhöll Fuchsia Fashions mycket trevliga modeuppvisning samt duktig trubadur och att något
liknande arrangemang borde planeras för nästa år.
 Förslag till JW/BS från ”StageAcademy” att ev. ha ett samarbete inför kommande marknader.
14. Julmarknaden
BS och JW redogjorde att planering inför julmarkanden (9/12) ligger i startgroparna.
15. Årsmötet
16. Övriga frågor
o JW redogjorde för att inplanerat möte med Stadsdelens vice ordföranden Ole-Jörgen Person
utgår och inget nytt möte är inplanerat. Mötet var tidigare inplanerat även med ordföranden Sus
Andersson för att diskutera Stadsdelens framtid och fokusering på Tensta/Rinkeby.
o JK redogjorde för problem med råttor i centrum och att det troligtvis beror dålig sophämtning
samt ett ökande problem generellt i staden. JW tar kontakt med Torbjörn Gustavsson i
Stadsdelsnämnden för att se vilket ansvar som staden har för att åtgärda detta.
o JW redogjorde för att Ulla-Mai Ceder Lindberg på Blå Vägen kommer att bjudas in till
kommande styrelsemöte.
17. Nästa möte
 Nästa ordinarie styrelsemöte kommer att hållas tisdag 28/11, 2017 kl. 08:00 på Ica.
18. Mötet avslutas
JK förklarade mötet avslutat
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