Protokoll fört vid styrelsemöte i Hojums Företagarförening
Datum: 2020-08-25
Plats: Rohdins Classic Cars
Närvarande:
Anders Johansson, Anders Rohdin, Patrick Andersson, Mikael
Mossberg, Rune Johansson, Therese Hillemalm, Peter Sköld.
Återbud:
Kurt Sköld och Thomas Nilsson,
§1 Mötet öppnas
Mötet öppnades av Anders Johansson, som hälsade alla välkomna.
§2 Val av justerare.
Peter Sköld tillsammans med ordföranden.
§3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§4 Föregående mötes protokoll
Protokollet gicks igenom och lades till handlingarna.
§5 Ekonomi.
Ekonomi- senaste resultat- och balansrapporten från juli 2020 gicks
igenom, och det konstaterades att vi har en hel del pengar kvar i kassan,
mycket beroende på inställda aktiviteter (pga. covid-19).
Det beslutades även om att ersätta Rune för hans jobb.
§6 Område och medlemmar.
Det har tillkommit en hel del nya medlemmar vilket är positivt, även ett
fåtal avhopp, så medlemsantalet ökar stadigt.
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Rune J, Kurt S och Anders J kommer att träffas kommande vecka för att
gå igenom medlems bearbetningen framåt. Rune J kommer att
uppdatera våra områdestavlor efter det mötet.
§7 Hemsidan.
Hemsidan fungerar bra, och en Facebooksida kommer att upprättas,
Anders J kommer att tillsammans med Claes O och Kurt S se till att
uppdateringar mm sker och Claes O kommer att starta upp
Facebooksidan.
§8 Aktiviteter 2020.
Det beslutades att ställa in höstens medlemsaktivitet pga. Corona
Epidemin, vi planerar för ett julbord den 4/12, Anders R ansvarar för
bokning av detta.
§9 Nyhetsbrev.
Det beslutades om att skicka ut ett nyhetsbrev i september/oktober, Kurt
S och Claes O ser till att det sker.
§10 Inkomna skrivelser.
Inga skrivelser hade inkommit.
§11 Övriga frågor.
Anders J informerade om mötet som föreningen haft den 25/8 med
Gatukontoret i Trollhättan, där vägar, avfarter och skyltning diskuterades
i en positiv anda, det kommer att bli en uppföljning på det mötet då
kommunen fick en del frågor att utreda.
§12 Nästa möte
Nästa möte 27/10 kl. 15.00 på Möbelmästarna.
§13 Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

Anders Johansson

Peter Sköld
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