Mötesprotokoll

den 16 juni 2016

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Veberöds företagarförening den 16 juni 2016 i Veberöd
Närvarande:

Gäst:

Lena Staffansson, Ordförande
Madeleine Månsson
Mia Hjortronsteen
Bengt Olsson
Jan Malmgren

Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna.
Madeleine Månsson valdes till sekreterare och Lena som justerare.
Dagordning godkändes.
1. Medlemsvärvning
Vi ska ta fram underlag på Veberödsföretag som inte är medlemmar. Diskussion kring
hur vi värvar nya medlemmar.
Vi har t ex möjlighet att göra reklam i Veberöd.nu’s nyhetsbrev. Lena skriver ihop en
kort presentation av vilka frågor VVF arbetar med – bl a pådrivande i byggnadsfrågor
för nyetableringar av företag, ser till att Veberöds företag syns i Lokaltidningen. Helt
enkelt frågor som bättre belyser vad föreningen gör och vad som gör den intressant
för företagare att bli medlemmar.
2. Samarbete
Lena har haft möte med Genarps (blivande) och Södra Sandbys företagsföreningar.
Även Sjöbos företagarförening vill träffa oss och höra om vårt arbete.
3. Lokaltidningen
Kommer att lyfta fram Veberöd 5 gånger under 2016. Två gånger har ”vi” varit med
och nästa gång blir den 21:a september. Styrelsen tackar Lena för gott nedlagt
arbete.
4. Ny hemsida
Vi har fått offert på en ny hemsida från Pixelbruket, Erik Östman. Styrelsen uppfattar
offerten som skälig och beslutar att acceptera den.
VVF har sin domän hos Loopia. Lena ber Erik att kontakta Marcus direkt för att få
lösenord till Loopia.
5. Euroando
Är ett stort vandringskonvent som kommer att äga rum i Skåne 10-17 september.
Konventet koordineras av Event Skåne inom Region Skåne. Projektledaren har gått
ut med förfrågningar till respektive kommun. Lunds kommun har anmält 3 vandringar
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– Torna Hällestad till Dalby, en stadsvandring i Lund samt en vandring i Uppåkra(!),
men ingenting på Romeleåsen. Vi i VVF har inte fått någon förfrågan om vad vi kan
bidraga med och nu är det försent. Inte heller Veberöds scoutkår har blivit tillfrågade.
En fråga inför framtiden är hur vi gör för att bättre synas i stora arrangemang som
detta?
6. Johannamuseét
Håller på att sammanställa en avdelning för att belysa Skurups industri- och
företagshistoria. Då Johannamuséet är ett av våra närmaste bygdemuseum, kanske
även Veberöd skulle kunna få en avdelning i framtiden? I Johannamuséets samlingar
finns en del som minner om Veberöds historia. Förslag från Jan att Veberöds industrioch företagshistoria kan presenteras på en skärm på skolan.

7. Hur hanterar vi företag som vill etablera sig här?
Föreningen får förfrågningar från företag som vill etablera sig i Veberöd, om vi på
något sätt kan hjälpa till. Idag finns inga nedskrivna riktlinjer. Hur långt ska vi som
förening hjälpa till? Eller hur ska vi hänvisa vidare?
För närvarande finns ingen tillgänglig industrimark i Veberöd. Jan har varit i kontakt
med Weber, men de är inte intresserade av att sälja av mark.
Stadsbyggnadskontorets processer är väldigt långsamma och det finns inte heller
någon ansvarig för just Veberöd. Björn Abelsson heter nuvarande ordförande i
byggnadsnämnden. Jan och Lena har framfört till honom att det bör finnas en
ansvarig på byggnadskontoret med fokus på Veberöd.
8. Ny app Veberöd.nu.
Jan presenterade en av sina nya idéer – en app som ska ”nutifiera” meddelanden
från Veberöd.nu, d v s appen skickar ut utvalda meddelanden från informationen som
läggs upp på Veberöd.nu. Mottagaren som laddar ner appen, kan aktivera ett filter
som sorterar ut just den infon man är intresserad av. Polisen och Medborgarkontoret
har hittills anmält intresse. Att utveckla en app är dock dyrt och det saknas 30.000,innan den kan bli verklighet.
9. Träff med skolchef
Lena och Jan träffade skolchefen i Lunds kommun, Kerstin Walbereus, den 8/6. Med
på mötet var även avgående rektor Lennart Rosell. Mötet belyste det dåliga rykte
som skolan har haft och att det delvis hindrar ett samarbete med byns näringsliv.
Tillsammans ska vi öka vuxennärvaron. Skolledningen berättade om vilka åtgärder
som gjorts, och det kändes som att dörren till mer samarbete börjar öppnas. Fråga
från skolan om byns företag om kan ta emot 4-6 ungdomar på studiebesök för att
berätta om sin verksamhet. Hur går vi vidare med detta? Madeleine berättade om
Hörbys företagarförening som ordnar en ”företagsnatta”. Då ordnas alla studiebesök
under en eftermiddag/kväll och sedan bjuder föreningen ungdomarna på ett disco.
10. Byarådet
Har informerat om att Idalaskolan ska byggas. Samt att VNT tyvärr lägger ner. Sista
numret till hösten. Mycket arbete med att driva denna tidning, som dock har varit
väldigt uppskattad.
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11. Mingelkväll
Höstens mingelkväll bestämdes till fredagen den 8/9. Då bjuds även icke medlemmar
in i syfte att kanske värva dem. Mia tar fram en lockande inbjudan, med stöd av Lena.
Inbjudningarna skickas till respektive företag. Madeleine kan hjälpa till att vika och
sätta på adresslappar. Men vart ska vi vara och vad ska vi locka med? Alla
styrelsemedlemmar ska maila sitt förslag till Lena senast den 15/7.
12. Nästa möte
Blir torsdagen den 25 augusti kl 7.30.
Vid pennan:

Madeleine Månsson

Justeras:

Lena Staffansson

