Mötesprotokoll

den 13 oktober 2016

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för
Veberöds företagarförening den 13/10 2016 i Veberöd
Närvarande:

Lena Staffansson, Ordförande
Nebil Charchafache
Madeleine Månsson
Mia Hjortronsteen
Marcus Johansson
Sabina Thorgren

Plats:

Almasofts kontor, Veberöd

Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna.
Madeleine Månsson valdes till sekreterare och Lena som justerare.
Dagordning godkändes.
Hemsidan
Layouten ska ändras något, så att kyrkan inte är så dominerande men det tar Mia när tid
finnes. Protokollen ska inte synas på första sidan, endast senaste nytt. . Kan alla kolla att
medlemslistan är aktuell. Tyvärr kommer gamla sidan upp vid Google sökning och inte den
nya. Lena har nämnt detta för Erik på Pixelbruket. Pixelbruket har ansökt hos Google om att
komma högre upp i listan. Lena ber Erik att stänga ner den gamla hemsidan.
Alla styrelsemedlemmar som inte redan har gjort det, ska maila ett foto på sig själv till Lena
senast den 31/10. Mia erbjuder sig att fotografera de som saknar en bra bild.
Veberöd.nu
Det är viktigt att vi lägger information om VVF både på egna hemsidan samt veberod.nu, då
den senare har mycket mer trafik. Veberöds appen är klar om ca en månad.
Veberödsgruppen
Veberödsgruppen består av Byarådet, VVF, föreningsalliansen, polisen, medboragakontoret
och veberöd.nu. Målet är att verka tillsammans för att utgöra en större maktfaktor vid möten
med t ex Lunds kommun. Om vi har ett gemensamt budskap istället för att spreta för mycket,
så blir möjligheterna större för att få igenom krav och önskemål.
Årets företag 2016
Viktigt att vi väljer Årets företag, och inte företagare, för att bibehålla teamkänslan inom de
nominerade bolagen. Företagen som nomineras ska ha bidragit till utvecklingen i Veberöd. Vi
går ut med de nominerade på Veberöd.nu och så får alla rösta. Styrelsen utser sedan en
vinnare och formulerar en motivering. På VVFs årsmöte delas priset ut. Lena förankrar detta
hos Jan Malmström och ser till att ett inlägg görs på Veberöd.nu.
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Yrkesvägledningsdag på skolan
Torsdagen den 17/11 kommer skolan att ha en yrkesvägledningsdag där byns företagare har
möjlighet att deltaga. Man kommer också ordna en föreningarnas dag på skolan, där alla
föreningarna har möjlighet att berätta om sin verksamhet. Tjugofyra föreningar har varit med
på en utbildningsdag om skolans värdegrund. Nebil ska bli intervjuad av skoltidningen. Det
känns som att vi har fått till ett bra samarbete med skolan, via Lenas representation i
Veberödsgruppen.
Julskyltningen 2016 (27/11)
Vi har fått en offert på interaktiv belysning så den ändrar färg med hjälp av en app. Var och
en som har appen nedladdad kan påverka färgerna på belysning. Samma stjärnor hängas
upp men elektroniken ska bytas ut. Lena ska ansöka om Närområdesbidrag på 40.000. Det
är ganska troligt att vi får de pengarna då inte så många har sökt bidrag. Styrelsen ger Lena
handlingsfrihet i frågan.
Eldshowen kommer att vara på parkeringen framför kyrkan (kan vi få kyrkan att bidra?). Den
kommer VVF att betala. Brandbilen från Ystad kommer. Litet Tivoli. Klättervägg. Ett femtontal
försäljare ute på gatan för vilka Lena ansöker om polistillstånd. Någon ur styrelsen håller ett
invigningstal på trappan till Medborgarhuset. Vid nästa möte gör vi en sista summering inför
Skyltsöndagen.
Byn växer
Har vi någon plan för att det kommer att det blir många fler invånare i Veberöd under 2017?
Både p g a nybyggen samt om flyktingboendet blir aktiverat. Marcus visade informationen
om Veberöd på Hitta.se. Mia berättade om Peter Eriksson på Integration Ystad som gör ett
bra, konkret arbete. Kanske kan vi ha honom som föreläsare i framtiden, för att få goda
exempel på hur ett integrationsarbete kan läggas upp. Vi tar upp frågan igen när vi vet om
planer blir verklighet.
Medlemsträff -nätverksmöte
Nätverksmötet på Puben blev väldigt lyckat. Där var tyvärr bara 10 närvarande men de var
väldigt nöjda. Alla bytte visitkort och påbörjade affärsdiskussioner under mötet. Vi kommer
att ordna fler nätverksmöten i framtiden.
Övrigt
Närpolisen Esteban gör ett fantastiskt arbete och bör uppmärksammas på något sätt.
Speciellt det fokus han har på barnens bästa, bör lyftas fram.
Lena kommer att deltaga på Veberöd.nu’s nätverksmöte för att berätta om vår verksamhet.
Nebil berättade att Apoteket går bra, men att startup leveranserna från leverantörerna tyvärr
haltar. Därför att sortimentet ännu så länge ganska glest, men det kommer att bli bra.
Styrelsen uppmärksammade det jobb som Lena lägger ner.
Nästa möte
Nästa möte är torsdag 24/11 l 7.30. Plats meddelas senare.

Vid pennan

Justering

Madeleine Månsson

Lena Staffansson

