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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Veberöds företagarförening  
 
Datum:                                       21/9 2017 
 
Plats:                                          Almasoft   
 

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 den 6/9 blev av men utan föredrag. Gittse Wintring fick tyvärr 
stanna hemma med sjukt barn. Men vi hade flyttat mötet till Niromas och bjöd där på frukost. 
Det var 10 deltagare. Madeleine och Bengt informerade om vad som är på gång inom VFF. I 
övrigt samtalade vi om livet som företagare och det kändes som en lyckad start på dagen!   
 
Även om deltagarna kände sig nöjda med en god frukost och ett gott samtal, så är de fortsatt 
intresserade av att lyssna på föredraget om IT-säkerhet. Madeleine finner ut ett nytt datum 
med Gittse.  
 
 

3. Dalby och Veberöd bortglömda.  

Tidningen ”Lund – skapar framtiden” innehöll ju ingen information om Dalby och 
Veberöd. Lena, via Veberödsalliansen, har kontaktat Lunds kommun och ställt frågan 
varför men det verkar inte som att vi kommer att få svar. Tidningen togs fram av en 
reklambyrå i Stockholm som saknade förankring i bygden. Per Persson, som är 
näringslivschef, visste inte heller om dess existens innan den skickades ut.  
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4. Nätverksträffar i framtiden 

Lena föreslår att vi samarrangerar kommande nätverksträffar med Veberöd.nu. Vi 
vänder oss till samma målgrupp. 
 

5. Julbelysningen 

 
Lena har varit på ett gemensamt möte med alla företagarföreningar från Östra byarna 
tillsammans med Per Persson och Veberöd.nu. Där beslutades det att man skriver en 
gemensam skrivelse till Lunds kommun om julbelysning till alla byarna. Skrivelsen kommer 
att skrivas av ordförande i Dalby FF.   
 
Men vi får nog inse att detta inte kommer att falla på plats i år. För att rädda årets 
julbelysning så kommer vi att köpa in ljusslingor och montera dem själva på stjärnorna med 
hjälp av buntband. Vi träffas en kväll på Bengts Foder och hjälps åt.   
 
Vi beställer slingorna från Promix.sweden ab. Slingan heter ”Eurolite Rubberlight” vita  9 m 
lång och kostar 239,- inkl moms x 13 stjärnor. Bengt beställer både slingor och buntband.  
  
Madeleine skriver till Vägverket och ansöker om att få sätta upp stjärnorna i lyktstolparna. 
Förra årets ansökan bifogas.  
 

6. Nyföretagarcentrum  

Nyföretagarcentrum i Lund kommer att komma ut till Veberöd en gång i månaden för 
att ge konsultation till företagare. Detta kommer att annonseras på Veberod.nu.    

 

7.  Julskyltningen 

Eventgruppen inför julskyltningen har haft sitt första möte. De kom representanter 
från VFF, Medborgarkontoret, Föreningsalliansen, Kyrkan, Lions och Webberöds E-
handel. Även scouterna och Lilla Grodan har anmält intresse till att deltaga. Lena 
tyckte att det kändes som ett bra start-up möte. Bl a beslutades att det ska finnas en 
matgata, en föreningsgata och en skolgata (XL-bygg). De ska göras en skiss över 
gatorna. Nästa möte blir den 17/10. 
 
Lena ansöker till stiftelsen Hanna och Johan Willhards donationsfond (tidigare 
invånare i Veberöd) om pengar till julskyltningen. Från denna fond har vi fått pengar 
tidigare.  
 
Bengt ansöker om pengar från Sparbanksstiftelsen innan den 30/9.  

 
8. Dataskyddslagen 

Marcus informerade om förändringarna i Dataskyddslagen tidigare kallad PUL, numera 
GDPR. Egentligen är där inga förändringar förutom den skillnaden att man kan få upp till 4% 
av sin omsättning i böter om man inte följer lagen. 
Rätten att bli glömd finns sedan tidigare. Man kan som privatperson begära att all information 
ska bli raderad. Håller man data så har skyldighet att visa att man sköter det snyggt.  
 
Likadant måste man välja dold kopia när man skickar ut mail. Lagra inte mer än man 
behöver, städa i register och påvisa syftet varför informationen lagras. Man måste ha 
personens godkännande. Rutin för hur vi tar bort uppgifter, om någon person begär det. Läs 
på Datainspektionens hemsida. Man får inte arkivera personnummer. 
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9. Medlemmar - status 

  
Vi har fått 2 nya medlemmar – Cykel&Sånt och Skönhetsrummet som har öppnat i 
gamla Veberöds färgs lokaler. När Lena hittar en lucka i kalendern, så går hon dit 
och överlämnar en blomma från VFF.  
 
Ett företag som tillverkar hästskor har flyttat in mitt emot Bengts foder. Även dem ska 
vi hälsa välkomna och berätta om föreningen.  

 
10. Lokaltidningen 

Lokaltidningen kommer att ha Veberöds uppslag v 42 och 47. Under dessa veckor 
skriver Lena en krönika och Veberöds företag får rabatterade annonspriser.  
 

11. Outhyra lokaler 

VFF skulle behöva göra en sammanställning över vilka kontorslokaler det finns att hyra.  
 

12. Vår lokalpolis 

Esteban har bytt tjänst. Han fick inte vara så mycket i Veberöd och kände sig otillräcklig. Nu 
har vi ingen lokalpolis. Byarådet drar i frågan. Vi bör bjuda hit polisen för att göra dem 
uppmärksamma på hur vi innevånare upplever situationen. Det känns sorgligt efter det 
förtroende som Esteban skapade bland Veberödsborna, speciellt bland ungdomarna.  
 

13. Höstens möten 

Möten på torsdagsmorgnar sista torsdagen i varje månad, kl 8.00. Höstens möten blir då  
26/10, 30/11, 21/12. Skriv in dessa datum i kalendern redan nu!  
 
Vid tangenterna:   Justeras: 

 
 
 
 

Madeleine Månsson   Lena Staffansson 
 
 
 
 
 
 


