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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Veberöds företagarförening  
 
Datum:                                        23/1 2017 
 
Plats:                                          Bengts foder  
 

Närvarande: Lena Staffansson, Ordförande 
 Bengt Olsson, kassör 
 Madeleine Månsson, sekreterare 
 Nebil Charchafache 
 Marcus Johansson 
 
  
 
Protokoll cc:, Mia Hjortronsteen, Jane Sjögren , Sabine Thorgren 
  
  

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. Budget 2017 

Antal medlemmar 50. Vi hoppas på att få behålla samma medlemsantal under 2017. 
Budgeten ligger -18.000 men vi hoppas på att få in mer medlemmar under året.  
 

3. Föreningens framtid 

Marcus väckte frågan om vi kan öppna upp för sponsorer.  Vad finns det för finansiella 
möjligheter för privatpersoner att bidra till vårmarknad och julmarknad? Hur står det i våra 
stadgar?  
 
Villards stiftelse har vi fått bidrag från under flera år.  
 
Spinna vidare på julstjärnorna, hänvisa till dem för att få in pengar. Vi kan först kontakta 
företagen i byn med hjälp till att köpa in en ny, större julbelysning.  
 
Kan vi ansöka om EU-bidrag? Vi kan få bidrag till att introducera nyanlända till att komma in i 
arbetslivet. Om vi gör Veberöd till ett kunskapscentrum, kan vi få bidrag till detta.  
 
Marcus och Lena ser över Lenas utkast på ett brev till medlemmarna och formulerar om det 
till att bli mer ”marknadsinriktat”. Brevet går med fakturan ut till medlemmarna. Se bilaga.  
 
Efter utskicket kontaktar vi medlemmarna per telefon. Vi träffas en kväll och delar upp 
medlemsföretagen emellan oss.   
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Vi behöver mer medlemmar till Eventgruppen, för det är den tunga praktiska biten. Lena ska 
höra med kyrkan om de kan komma med igen. Är Vevrehemmet intresserade? 
 
 

4. Vårt 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?  

 

Finns det en levande by så kan man attrahera människor att flytta hit och arbeta i byn. Detta 
borde vara av intresse för Lunds kommun. Lunds kommun har fått dåliga resultat när det 
gäller service till näringslivet. Viktigt att Lena har med sig frågor när hon träffar politikerna.  
 
 

5. Internationella kvinnodagen  

Internationella kvinnodagen den 8 mars firas på bästa sätt hemma i byn. Lena har skriver 
ihop en inbjudan. En trevlig bieffekt kan vara att vi får fler medlemmar. 
 

6. Årsmöte 

Årsmöte bestämdes till tisdag 28/2 kl 18.30 på Niroma.  
 
Vi bjuder på varmrätt, kaffe och pralin till en kostnad på 185:-/person .  
 
Lena bokar med Niroma.  
 
Bengt hör med Lars-Peter Borgström om han kan tänka sig att vara revisor ett år till.  

 

7. Årets företagare 

Lena lägger ut de 5 nominerade Christels hudvård, Ställningsbyggarna, Romele kött, 
Romele kabel -TV, Almasoft på Veberöd.nu.   
 
Prisutdelning blir på årsmötet. Madde följer upp om det finns en lokal konstnär som kan ta 
fram ett pris att lämna över vid prisutdelningen. Det blir ett pris på ca 500:- och diplom. 
 

8. Lite av varje 

Förslag att vi visar närpolisen Esteban vår uppskattning. Bjuda in honom till årsmötet? 
 

Veberöd.nu håller på med en webenkät till föreningar, rörande företagsverksamhet i byn. Hur 
vill vi att det ska se ut i framtiden? Förslag på konkreta frågor – vill du ha en vårmarknad? Vill 
du ha en julskyltning?  
 
Nebil ska marknadsföra produkter för djurskötsel tillsammans med en veterinär. Nebils 
förslag är att vi kan passa på att marknadsföra föreningen i samma veva.  
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VVF skulle kunna lyfta fram frivilliga brandkåren – ”för allas säkerhet är det en viktig fråga”. 

Bra att nämna vid politikermöten.  

Julbelysningen: vi behöver sätta oss ner senare i vår, och jämföra med andra byar hur de 

gör. Tillstånd måste ansökas hos Vägverket redan nu under våren.  

 
9. Höstens 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 
 


