Mötesprotokoll

den 23 februari 2017

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Veberöds företagarförening
Datum:

23/2 2017

Plats:

Almasofts kontor

Närvarande:

Lena Staffansson, Ordförande
Madeleine Månsson, sekreterare
Marcus Johansson
Dan Olsson (vid punkt 8)

Protokoll cc:, Mia Hjortronsteen, Jane, Sabine, Fridh, Nebil Charchafache, Bengt Olsson
Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna.
Madeleine Månsson valdes till sekreterare och Lena som justerare.
Dagordningen godkändes.
1. Genomgång av föregående protokoll
2. Föreningens framtid
Marcus och Lena har skrivit ett brev men en vädjan om att fler ska engagera sig för byns
företagare. Brevet har satts upp på väl valda platser samt skickats ut till alla hushåll. Av
1800 utskick har vi fått 2 (!)stycken intresseanmälningar, en privatperson och en ny medlem
till VFF – Tandläkarvillan. Föreningsalliansen har nu också skickat ut brevet till sina
medlemmar, så vi får se om det ger någon respons.
Lions och Kyrkans har sagt nej till att sitta i Eventgruppen. Kan möjligen tänka sig att
engagera sig i julskyltningen. Madeleine för en dialog med scouterna.
Då våra insatser hittills har gett så dåligt resultat, måste vi tyvärr konstatera att det inte blir
någon vårmarknad.
3. Årets företagare
Christel blev vald till Årets företagare.
Madeleine tar kontakt med Kastanjegården om ett passande pris. Budgeten ligger på 500,exkl moms och för det får man tyvärr inte mycket.
4. Internationella kvinnodagen 8 mars
Lena har tagit fram och Mia har gjort en väldigt trevlig inbjudan till byns kvinnliga företagare
(se bilaga), som kommer att spridas i byn. Vi gör också reklam för detta på årsmötet.

Mötesprotokoll

den 23 februari 2017

5. Årsmöte
Årsmötet äger rum tisdag 28/2 kl 18.30 på Niromas. Avgående från styrelsen är Lennart och
Sabine. Lennart kommer tyvärr inte att närvara vid årsmötet. Sabine kommer och då passar
vi på att avtacka med en blomma.
Lena hör med Bengt om han kan vara tillfällig ordförande för årsmötet, eftersom Lena ställer
upp för omval och då inte kan ta ordföranderollen.
Är årsbokslutet på plats och reviderat? Har Bengt fått klartecken från någon revisor att
revidera föreningen under kommande år?
Vi lämnar över pris till Årets Företag på årsmötet. Mia gör ett diplom till Årets företag.
Lena bjuder in Esteban till årsmötet. Madeleine köper blommor till Sabine och Esteban.
Årsredovisning, årsberättelse samt agenda skickar Lena till alla i styrelsen.
Lena tar punkterna från förra mötet som blir vårt måldokument för 2017:
VFF’s fokus för 2017
• Få till riktiga rutiner mellan Stadsbyggnadskontoret och Östra byarna så att företagare som
vill etablera sig i Veberöd kan göra det utan att stjälpas omkull av byråkrati. Jan Malmgren
driver också frågan via bolaget Byutveckling AB.
• Bilda nya Eventgrupperna
• Vara lyhörda för vad företagarna vill att vi ska driva
• ”Att sätta Veberöd på kartan i Lunds tänk.”
• Att arbeta för att bykärnan ska leva. Är det en levande by? Är det en fungerande by?
6. Julbelysningen
Vi har fått en skrivelse Trafikverket med kravspecifikation för vad som krävs för att vi ska få
sätta upp nästa års julbelysning. Specifikationen har styrelsemedlemmarna fått i tidigare mail
från Lena. Vi behöver en elektriker som ser över samt offerter på godkända julbelysningar.
Sedan måste vi söka pengar för att inhandla ny belysning
7. Lokaltidningen
Sex gånger under året kommer Veberöd att lyftas fram i Lokaltidningen - v 16, v 20, v25, 38,
42, 47. Tidningen når 2285 hushåll i Veberöd och 53280 hushåll i hela Lund.

8. Lite av varje
Våra systerföreningar i Genarp och Södra Sandby är bra i gång.
Almasoft har haft en anställningsannons på Veberöd.nu och fått väldigt bra gensvar. Kvalitén
på de sökande var väldigt hög och anställningsprocessen gick överraskande fort.
Byarådet har för närvarande ingen ordförande. Lena har fått förfrågan men tackat nej.
Lena har varit i kontakt med Nyföretagarcenter, Gabriel Olsson. De vill gärna komma ut och
berätta om sin verksamhet. Bra att vi upplyser Nyföretagarcenter om att det finns lediga
lokaler i Veberöd.

Mötesprotokoll

den 23 februari 2017

Dan kom till mötet och berättade om brandkårens arbete. En brandkår som är snabbt på
plats kan vara avgörande för om ett företag vill finnas på plats eller ej. Deras närvaro var
väldigt viktig. Mats Hansson är brandchef just nu. VVF skulle kunna lyfta fram frivilliga
brandkåren – ”för allas säkerhet är det en viktig fråga”. Ett bra och viktigt ämne att nämna vid
politikermöten. Ett exempel är branden på Hällestads Svamp som hade haft en mycket värre
utgång om inte Veberöds brandkår varit fort på plats. Bra om kåren kan ta fram en lista på
vilka insatser som har gjorts, som Lena kan visa fram vid möten där det kan behövas.
Lena lyfter frågan om julskyltning i Veberödsgruppen.
9. Vårens möten
Beslut: att vi lägger möten på torsdagsmorgnar sista torsdagen i varje månad, kl 8.00.
Vårens datum blir då 23/2, 30/3, 27/4, 25/5 samt 15/6 (undantag).
Vid tangenterna:

Justeras:

Madeleine Månsson

Lena Staffansson

