RONNEBY FÖRETAGSGRUPP
835600-7073
Styrelsen
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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
Plocka bort Känslans Verkstad som avslutat sitt medlemskap. Fortfarande några obetalda.
§ 5 Näringslivsrådets, rapport – Digitalt möte 210413, information från Ung Företagsverksamhet, Ronnebyslingorna samt Gripshunden. Ronneby Business Center flyttar sin verksamhet
från Soft Center till nya lokaler i ”gamla AF-kontoret”, vara på plats fr o m vecka 26. Verksamheten stöd till utrikesfödda entreprenörer fortgår med förnyat stöd från AF fram till mars 2022.
Fortsatt stort intresse för etableringar i Ronneby, byggstart på Gärdet efter semestern.
Information från Tommy Ahlquist om det fortgående arbetet med uppbyggnad av strategisk
inköpsenhet samt organisationsförändringar kopplad till Miljö och Byggförvaltningen.
Digital utsändning i syfte att marknadsföra Ronneby.
Nästa möte 8/6 2021.
§ 6 Ronneby NU
Digitalt möte 12/4 planerar för Julrundan 2021 samt en Branschträff för företagen att mingla och
ev någon föreläsning till hösten. På Ronneby-NU-kontot som Ronneby Företagsgrupp förvaltar
finns 36 000 kr. Stämma av vilka föreningar som vill fortsätta att medverka i gruppen och då ska
betala 5 000 + moms. Undersöka om hemsidan kunde skötas genom ett skolprojekt. Nästa möte i
slutet av augusti.
§ 7 Nya ärenden – Ronneby Handel & Intresseförening samt R-by Företagsgrupp har skickat ut
info och efterfrågat synpunkter från sina medlemmar angående ett eventuellt samgående. Några
svar och synpunkter har inkommit och de är positiva. Frågan tas upp på årsmötet för beslut.
§ 8 Nästa möte
Tisdag 18 maj 2021, kl 11.30, troligtvis Brunnsparkens Restaurang & Café.
§ 9 Avslutning
Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar detta.
Vid protokollet
Monica Pettersson
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