
Protokoll Veberöds Företagarförening: möte 21 februari 2015 

 

Närvarande: Lennart, Markus, Bengt, Marita, Lena 

 Genomgång av punkter i handlingsplan från protokollet 11 

december 2014 av Per Ahlstedt strategimöte  

 Företag i Veberöd: Markus tagit fram att det finns 500 företag i 

Veberöd - Lena kollar upp och tar fram om möjligt antal anställda i 

företag, hur många som är B2B och B2C, samt mailadresser 

 Hemsida: Vi måste ha en fungerade hemsida – Lena kollar med 

Johanna status på befintlig hemsida och alternativ att ordna en ny 

som är lätt att hantera 

 Logga: Vi måste snarast komma till skott med en logga - Lennart 

kollar med Veidec, kan dom inte hjälpa till så kollar Lennart med Mia 

 Årsmöte: förslag att hålla mötet på The Lodge vecka 9, helst 26/2 – 

Lennart kollar med dem om det är möjligt – om ja, så skickas 

kallelse ut omgående – VEM? 

 Årsberättelse: Markus kollar med Maria 

 Stadgar: Bengt kollar med Ann-Louise 

 Medlemsavgift 2015 – Bengt skickar ut i helgen 

 Komprimator för papp och plast: Ur miljö synpunkt ska vi se över 

att ha en komprimator till byns företag – Bengt ser över detta 

 God morgon Lund: Ett bra sett att samverka i Lunds kommun, nästa 

träff den 11/2 kl. 07.30-09.15. Bra om dessa möten sprids till våra 

företagare 

http://www.lund.se/Foretagare/Evenemang/godmorgonlund/ 

 

Nästa möte blir årsmötet – Datum + Tid 

Nästa strategimöte den 12/2 kl. 07.30 – 09.30 på medborgarkontoret 

OBS! Vad gäller det som är skrivet i rött - återkommer respektive 

ansvarige till mig, så uppdaterar jag och skickar ut, så håller vi oss 

uppdaterade med vad som händer. 

Glömt något, missförstått något eller andra synpunkter eller funderingar 

ring eller maila mig: 

072-8586575 eller lena@staffansson.de eller info@veberodshalsobutik.se 

 

Vid penna: 

Lena Staffansson, Veberöds Hälsobutik 

HÄR SKA VÅR NYA LOGGA 

SITTA  
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