
Mötesprotokoll den 25 augusti 2016 
 

 
 
 
Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för  
Veberöds företagarförening den 25 augusti 2016 i Veberöd 
 
Plats:                                          Bengts foder  
 

Närvarande: Lena Staffansson, Ordförande 
 Bengt Olsson, kassör 
 Lennart Frid 
 Madeleine Månsson, sekreterare 
 Mia Hjortronsteen 
 Erik Östman, Pixelbruket (punkt 8&9) 
 
  
 
Protokoll cc: Nebil Charchafache, Marcus Johansson 
  
  

Sammanträdet öppnades av ordföranden, som hälsade alla välkomna. 
Madeleine Månsson valdes till sekreterare och Lena som justerare.  
Dagordning godkändes. 
 

1. Genomgång av föregående protokoll 

 

2. Nyetableringar i Veberöd 

Veberödsgruppen har fått till ett möte med ordförande i byggnadsnämnden. Den 13/9 
kl.19.00. Lena försöker få med en representant från Idalagården. (Det var många som ville 
komma, så vi begränsade oss till basgruppen för att etablera en första kontakt, sedan kallas 
det till möten i olika sakfrågor, dit lämpliga representanter bjuds. Lenas anmärkning) 
 
Nya företag: Sandå Måleri och  JTF Markentreprenad, Hovslagerishopen (ska bygga nytt), 
Veberöds däck, ny ägare till Ettans Gummi och Vasaholms trädgård.  
Hur är bästa sättet för oss att få reda på när det kommer nya företag till byn? Finns det något 
register vi kan få tillgång till? Frågan kvarstår till nästa möte.  
 
Beslut: Vi inför som rutin att vi skickar ett välkomstbrev till alla nya företag.  
 

3. Samarbete med skolan 

Kolla med våra företag om de vill komma till skolan och hålla föredrag. Alternativt att 
ungdomarna kommer ut på studiebesök.  
 
Beslut: Vi tar upp detta vid nästa nätverksmöte, då företagen även kan skriva upp sitt 
intresse.  
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4. Nätverksmöte/medlemsvärvning 

Träffarna med medlemmar kallar vi för ”Företagarföreningens nätverksmöte”. Vi ska 
också ha en låda där alla kan lägga sitt visitkort.  Vi väntar med att bjuda in föreläsare tills att 
vi har fått igång nätverket och det börjar komma besökare.  
Första mötet: torsdag 29/9 kl 18.30 Plats: Puben (Lena bokar) 
Under mötet kommer vi att presentera VVF’s nya hemsida.  
Lena och Mia ställer samman en inbjudan.  
 
Förslag att vi vid ett framtida möte, bjuder in företagsföreningar från grannbyarna.  
Förslag på framtida mötesplatser: Systrarna på Solhjulet, The Lodge, Äventyrscampen i 
Sövde  
OBS! Om styrelsemedlemmar kommer på icke medlemsföretag de vill bjuda in, mailar de 
namn och kontaktuppgifter till Lena.  
 

5. Lokaltidningen 21/9  

Sista inlämningsdatum för nästa nummer är 15/9.  
Styrelsemedlemmar uppmanas att komma in med föreslag på vad Lena ska skriva om, 
senast måndag 12/9.  
 

6. Veberöd.nu 

Hur ska vi på bästa sätt använda Veberöd.nu för att få ut våra budskap?  
 
Beslut: Vi har en stående punkt vid varje möte, där vi summerar vad vi ska lägga ut på 
Veberöd.nu.  
 

7. Möte med Lundaland 

Det går att söka projektpengar genom Lundaland. Bengt och Lena har varit i kontakt Annethe 
Yng, som är den som handlägger ansökningar. Lena ska boka ett möte med Annethe. 
  

8. Julskyltning 

Erik Östberg berättade om framställningen av en ny app, som han medverkar i. Den heter 
”Guidly” – och är historieberättande i en app, t ex en deckarvariant. Guidly söker fler stories 
att arbeta med. Vi kanske kan bidra med historier om Veberöd, för att locka hit besökare? 
Kontaktperson: Erik  
 
Förslag att Lena kontaktar Eventbolaget som arrangerar ”Thomassons jul”, för att se om det 
är något som vi kan överföra till vår egen julskyltning.  
 

9. Ny hemsida 

Erik gick igenom vår nya hemsida. Mia har gjort illustrationen för hemsidan.  
Vi avstår från en separat presentation av varje medlemsföretag, då detta kräver mycket 
administration för att hålla informationen aktuell.  Istället finns det en länk till respektive 
hemsida.  
Bilder bör ligga på minst 800 pixel för att bli bra.   
Reaktioner på illustrationen på första sidan är att kyrkan känns dominerande i bilden. Mia har 
inte tid just nu men kan se över bilden längre fram. Det viktiga är att vi kommer igång med 
sidan och kan lansera den.  
 
Alla styrelsemedlemmar tittar igenom hemsidan och rapporterar till Lena om man hittar 
något som behöver korrigeras senast den 11/9.   
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Alla styrelsemedlemmar ska maila ett foto på sig själv till Lena senast den 11/9.  
 

10. Höstens möten 

Beslut: att vi lägger möten på torsdagsmorgnar sista torsdagen i varje månad. 
Nästa möte 29/9, 27/10, 24/11 
 
Vid tangenterna:   Justeras: 

 
 
 
 

Madeleine Månsson   Lena Staffansson 
 


