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Protokoll fört vid årsmöte för Veberöds företagarförening  
 
Datum:                                        28/2 2017 
 
Plats:                                          Niromas kafé, Veberöd 
 

Närvarande: Enligt bifogade deltagarförteckning 
 
  
  

1. Mötet öppnas  

Sammanträdet öppnades av ordföranden Lena Staffansson, som hälsade alla välkomna. 
 

2. Har mötet utlysts på rätt sätt? 

Kallelse till årsmötet ska enligt stadgarna ske senast två veckor för mötet. Årsmötet har 
utlysts via mail till medlemmarna, via inlägga på hemsidan samt VFF’s facebook sida.  
 
Stämman fann mötet utlyst enligt stadgarna.  
 

3. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning godkändes av stämman.  
  

4. Val av ordförande för mötet och sekreterare  

Bengt Ohlsson valdes till mötesordförande och Madeleine Månsson till sekreterare.   
 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare 

Christel Grünerwald valdes till protokolljusterare och Marcus Johansson till rösträknare.  
  

6. Styrelsens verksamhetsberättelse/ balans- och resultaträkning 

 

a) Styrelsens verksamhetsberättelse var utdelad till mötesdeltagarna som bilaga till 

agendan och lästes upp på mötet.  

b) Balans- och resultaträkning var också bilagd agendan. Utgifter har till huvudsak hört 

ihop med vårmarknad och julmarknad.  

Antalet medlemmar under 2016 ökat med 5 stycken jämfört med 2015. Tendensen är 

dock att vi kommer att öka antalet medlemmar igen. 2016:50  2017: hittills 42 

betalande, tror att det blir 55 när alla har betalt.  

 
7. Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisor Lars-Peter Jönsson rekommenderar stämman att 
ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
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8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  
 
 

9. Fastställande av medlemsavgift 2018 

 

Medlemsavgiften på 700,- (varav 50,- serviceavgift) har varit densamma i 5 år. Förslaget 
förelåg att höja till 800,- för 2018. Stämman röstade ja.   

 

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter 

Stadgarna specificerar inte hur många personer styrelsen ska bestå av.  
Lennart Fridh och Sabine avtackar sig fortsatt förtroendeuppdrag och ställer inte upp till 
omval. Madeleine Månsson och Mia Hjortronsteen är valda på 2 år.  
 

11.  

a) Lena Staffansson omvaldes till ordförande 

b) Bengt Olsson och Marcus Johansson ställer upp för omval till ledamöter i 2 år 

c) Jane omvaldes till suppleant 

d) Inga medlemmar ställde sig till förfogande till en valberedning 

e) Lars-Peter Jönsson valdes till revisor  

Om någon medlem kan tänka sig att deltaga i en valberedning, så är hen välkommen att 
kontakta Lena.  
 

12. Behandling av inkomna förslag från medlemmar eller styrelsen 

Inga förslag förelåg.  
 

13. På gång 

- Samarbete med Nyföretagarcentrum i Lund. Nyföretagarcentrum i Lund vill 

närvara vid ett av VFF’s möten för att berätta mer om vilken hjälp de kan erbjuda 

byns företagare.  

- Träffa olika partier för att öka närvaron av Veberöd i deras tänk – berätta för 

Lena vilket budskap du vill ha fram 

- Stärka Veberödsgruppen än mer.  Att samarbeta är det enda sättet som vi kan 

synas in mot Lund. Därför är det viktigt att fortsatt belysa vad Veberödsgruppen är för 

något, vad det står för. Det gäller att den inte blandas ihop facebookgruppen 

Veberödsgruppen och dess kollega Veberöds digitala annonstavla, fd. 

Veberödsligan. Ska det döpas till något annat? Gruppens möten är utan protokoll och 

har en helt platt organisation.  

 

- Värva medlemmar och rekrytera till styrelsen.  

- Event 8 mars, ”Internationella kvinnodagen”. Lena har bjudit in byns kvinnliga 

företagare att fira dagen på Niromas (se bilaga).  

 
 

VFF’s fokus för 2017: 
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➢ 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. 

➢ 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.  

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.  
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. Då våra insatser hittills har gett så 
dåligt resultat, måste vi tyvärr konstatera att det inte blir någon vårmarknad.  
 
 

14. Övrigt 

Allt som är positivt vill vi ska synas via Veberöd.nu.  I Södra Sandby kommer Veberöd.nu att 
ha ett nätverksmöte.  
 
Viktigt att vi attraherar företag som inte har butiker och skyltfönster.  
 
Kan finnas en stämpel kvar som Handelsförening. Innan 2004 fanns en Handelsförening och 
en Företagarförening, som sedan slogs samman. Vi måste tänka efter vad föreningen har att 
erbjuda hantverkare, som det finns många av i Veberöd.  
 
Under året har vi också haft besök av Barcamper och bl a Christel Grünerwald med 
CSkincare och Jan Malmgren presenterade sina koncept och gick vidare i uttagningen.  
 
För närvarande finns 795 företag registrerade i Veberöd, 150 st är aktiva d v s de har en 
omsättning som de jobbar med.  
 
Under året har styrelsen tagit fram en ny hemsida. Lena och Mia har jobbat väldigt mycket 
den, och Mia har tagit fram en väldigt fin logotype. På hemsidan finns bl a alla 
styrelseprotokoll. Medlemmar är välkomna att tycka till om sidan till Lena. Gärna då konkreta 
förslag på vad som kan förändras.  
 
Har Andreas Bondesson, lösenord till den gamla hemsidan? Bengt följer upp.  
 

15. Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet och önskade alla välkomna till eftersits.  
 
Vid tangenterna:   Justeras: 

 
 
 
 

Madeleine Månsson   Christel Grünerwald  
Sekreterare     Justerare 
 
 


