RONNEBY FÖRETAGSGRUPP
835600-7073
Styrelsen

Protokoll
2020-10-28 Sid 1(2)

Närvarande:
Carina Magnusson, ordförande
Monica Pettersson, sekreterare o kassör
Peter Stavervik

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Medlemsfrågor
Vi försökte med ett utskick om ett medlemsmöte men intresset var svalt så vi avvaktar och
hoppas att det blir bättre nästa år. I nuläget 107 medlemmar, plan och strategi för ökat
medlemsantal. Carina fått erbjudande från JS Sverige som sammanställer en info-folder med text
och bilder, samt annonsplatser som betalar folderns utförande. Kan vara ett bra förslag för
infokampanj, vi införskaffar mer info.
§ 5 Näringslivsrådets, rapport – ingen av oss kunde deltaga på senaste mötet. Det mesta nu har
med corona-utbrottet att göra, hur kommunen och regionen samt med vilka insatser som de kan
hjälpa marknaden och företagen. Satsning för att marknadsföra hemester, riktat mot Ronnebybor,
har genomförts och slagit väl ut. Även ansökan om försörjningsstöd ökar.
§ 6 Ronneby NU
På grund av corona-restriktioner och läget så blir det inget med Branschdag i höst, avgiften 5 000
kr för företagsföreningarna faktureras ej för 2020. Kommunen betalar 30 000 kr som vanligt i år
som går mot en gemensam Julrunda (som höst/konstrundan) 28 och 29/11 kl 10 - 15, då inga
julmarknader kan genomföras i år, resterande del av kostnaden för arrangemanget betalar
Ronneby-Nu. Arbetsgrupp för Julrundan är Annika Sandqvist, Jeanette Rosander och Tina
Tedenlid. Folder och karta kommer att tryckas upp med info om utställarna och var man hittar
dem. Gemensamt varumärke Ronneby NU och Den moderna kurorten.
Hoby Företagsgrupp är under avveckling och är välkomna till övriga företags-grupper de vill
vara medlemmar i. Ronneby Handel och Ronneby Fastighetsgrupp är med igen samt Bygd i
Samverkan var inbjuden till mötet. På nästa möte 2020-12-07 utvärderas Julrundan samt
planering för nästa år vilka arrangemang som ska genomföras t ex Bransch/Inspirationsdag,
mässa, Julrunda.
9 oktober var det traditionsenligt Prisutdelning för bl a Made in Ronneby som gick till Areff AB.
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Företagarna planerar för Företagsgala/10-årsjubileum troligen 21/4 2021 mer info kommer.
Pressrelease 6/11 kl 09.30 utanför Turistbyrån för Julrundan 28-29/11.
§ 7 Nya ärenden
Tiden går snabbt börja tänka på planering för årsmötet 2021 samt kontakta valberedningen för
start av deras arbete, Carina kontaktar dem.
Guldeken-galan planeras till 27/11 men ej klart i vilken form, fysiskt eller digitalt.
Nyföretagarcentrum jobbar på som vanligt fast mer digitalt nu, bl a ute i skolor och informerar i
de olika kommunerna, en regional förening för Blekinge gemensamt har startats upp för att
stärka arbetet.
§ 8 Nästa möte
Onsdag 16 december kl 11.30 plats meddelas senare.
§ 9 Avslutning
Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar detta.

Nästa styrelsemöte är 16 december 2020, kl 11.30.
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Monica Pettersson
Sekreterare

Carina Magnusson
Ordförande

