Mötesprotokoll

den 23 januari 2017

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Veberöds företagarförening
Datum:

1/6 2017

Plats:

Bengts Hästsport

Närvarande:

Lena Staffansson, Ordförande
Madeleine Månsson, sekreterare
Marcus Johansson
Bengt Olsson

Protokoll cc:, Jane, Nebil Charchafache, Mia Hjortonsteen
,
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. Frukostmöte
Frukostmötet om IT-säkerhet, flyttades till den 6/9 kl 7.45. Föredragshållare är Gittse
Wintring från IT-support Norden. Vi kan vara i Bengts konferensrum.
Lena gör ett inlägg om detta redan nu på facebooksidan! Hon ber också Mia att uppdatera
inbjudan med nytt datum. Sista anmälningsdag 28/8. Vi mailar ut inbjudan till alla
medlemmar också. En gång nu i juni och en gång i början av augusti.
3. Dalby och Veberöd bortglömda.

Tidningen ”Lund – skapar framtiden” innehåller ingen information om Dalby och
Veberöd. Lena, via Veberödsalliansen, har kontaktat Lunds kommun och ställt frågan
varför men ännu inte fått svar. Tidningen har gått ut till alla hushåll i Lunds kommun.
4. Julbelysningen
Den befintliga julbelysningen kan vi inte hänga upp igen, då flera inte fungerar. Vi kollar först
möjlighet att laga de gamla, då behöver vi få en elektriker att ställa upp gratis (nästan i alla
fall). Denne behöver se över belysningen och skriva ett godkännande, som vi sedan kan
skicka till Vägverket. Är det någon i styrelsen som känner en elektriker? Skulle det inte gå tar
vi in offerter på nya, 3 olika borde ge ett bra underlag.
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Vi kan söka pengar från Sparbanken Skåne samt Lunds kommun till belysningen. Ansökning
kommer också att skickas till stiftelsen Hanna och Johan Willhards donationsfond (tidigare
invånare i Veberöd). Från denna fond har vi fått pengar tidigare.
Förslag att företagare går ihop och lägger samman en summa. Sedan brukar kommunen
ställa upp med samma summa.
Bengt går tillbaka i gammal bokföring för att försöka hitta vilken leverantör vi använde. Det
var mellan 10-15 år sedan de förra lamporna beställdes.
Hållarna sitter uppe på lyktstolparna och där finns också uttag. Om vi ska utöka antalet
stjärnor utöver de stolpar som har uttag, så kommer det att bli dyrt.
Vi har fått in en offert från OneReason, men behöver ta in från fler. Bengt och Lena sätter sig
ner och sätter samman ett offertunderlag. Två till tre offerter skulle utgöra ett bra
beslutsunderlag. Vad vi behöver? Hur många behöver vi? Vi bör också kolla med andra orter
vilka lösningar de har. Madeleine kollar med Sjöbo kommun.
Hur mycket kan vi avsätta till julbelysningen från egen kassa? Vi måste skicka in ny ansökan
till Trafikverket och behöver då hjälp av en elektriker. Marcus kollar med en elektriker som
han känner. Då behåller vi befintlig utrustning ett år till.

5. Företagarfrukost i oktober

Nyföretagarcentrum i Lund har visat intresse för att komma ut till Veberöd och berätta
om sin verksamhet. Vi bjuder in dem till företagarfrukost i oktober. Förutom på vår
egen hemsida och facebooksida, går informationen ut via Veberöd.nu. Både
medlemmar och båda icke-medlemmar är välkomna men icke-medlemmar betalar
50,-. Det går bra att vi använder Bengts konferenslokal.
6. Julskyltningen
I augusti kommer Lena att sammankalla de organisationer som har anmält intresse
till att sitta med i eventgruppen inför julskyltningen dvs. scouterna, Lions och kyrkan.
7. Medborgarkontoret

Medborgarkontoren i Södra Sandby och Genarp kommer tråkigt nog att läggas ner.
Södra Sandby kontoret hösten 2017 och Genarps kontoret under 2018. I Veberöd
minskas öppettiderna till 3 dagar i veckan. June kommer att gå i pension.
8. Fokus för 2017

Inför årsmötet tog vi fram följande agenda för företagarföreningen:
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. Status: Försökt men hittills inte lyckats.
➢ Bilda nya Eventgrupperna. Status: En ny Eventgrupp inför julskyltningen ska bildas.
Lena sammankallar i september! Men om anmälda intressenter inte kommer så
engagerar sig inte Lena heller. Då läggs julskyltningen ner!
➢ Vara lyhörda för vad företagarna vill att vi ska driva
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➢ ”Att sätta Veberöd på kartan i Lunds tänk.” Status: Processen har börjat men lång väg
att gå…
➢ Att arbeta för att bykärnan ska leva.
9. Medlemmar – status

Vi har fått 4 nya medlemmar under 2017. Cosmo Barnkläder faller dock ifrån som
medlem då de har lagt ner sin verksamhet.
10. Lokaltidningen

Lokaltidningen kommer att ha Veberöds uppslag v 25, 38, 42, 47. Under dessa
veckor skriver Lena en krönika och Veberöds företag får rabatterade annonspriser.
11. Höstens möten
Möten på torsdagsmorgnar sista torsdagen i varje månad, kl 8.00. Höstens möten blir då
24/8, 21/9, 26/10, 30/11, 21/12. Skriv in dessa datum i kalendern redan nu!
Vid tangenterna:

Justeras:

Madeleine Månsson

Lena Staffansson

