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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
Ny medlem Ernst & Young . Avslutade Blekinge Airkayaks, Trädgårdsverkstan, Ron Plastic
AB, Sörbycentret Fastighets AB.
Ett medlemsmöte planeras till 24 november 2021.
§ 5 Näringslivsrådets, rapport
Ronneby Live, en tjänst som i realtid visar vad som händer i Ronneby, finns tillgänglig på
live.ronneby.se. Råd och tips på utveckling av tjänsten emottages med tacksamhet på
ronnebylive@ronneby.se. Etableringarna rullar på med många intressenter, fler än vad det finns
mark till i nuläget. Nya ägare av verksamheten som Svenska Trävarugruppen lade ner i våras, är
nu på plats Willwood AB med en succesiv återstart i nuläget 15 anställda.
Fokusområden 2021-2023 diskuterades och bl a att prioritera de förbättringar som Svenskt
Näringslivs undersökning lyfter fram.
Guldeken genomförs fysiskt 29/10 på Blekinge Convention Center. Prisutdelning av Made in
Ronneby, Årets Ronneby Nuare, Årets Nyföretagare samt Årets UF-företag sker 14/10 på Soft
Center etapp I.
Ny inköpschef på Ronneby kommun är Magnus Hugne, ny förvaltningschef för Miljö- och
Byggnadsförvaltningen på Ronneby kommun är Patrik Eriksson. Tre fastighetsägare
presenterade en idétanke som går under arbetsnamnet ”Ronneby lilla torg” på Gågatan, vilket de
fick i uppdrag att utveckla vidare och sen presentera. Förslag från VD-gruppen att ABRI ska
sätta solceller på sina tak, vilket gör bilden av ”hållbara Ronneby” ännu starkare.
Peter Mattsson slutar på Nyföretagarcentrum ny efterträdare blir Vivian Holmér med bakgrund
från bl a ALFA CE och arbetsmarknaden.
Nästa möte 9/11 2021.
§ 6 Ronneby NU
På mötet 27/9 diskuterades om vilka företagsgrupper som vill vara med i Ronneby-NU, Annika
Grünfeldt kallar till ett möte med alla företagsgrupperna för att få ett beslut om vilka som vill
vara med i Ronneby-NU. Diskussioner pågår om sammanslagning av företagsgrupper. Inga
avgifter betalas av företagsgrupperna i år heller.
En Julrunda 11-12/12 kommer att genomföras, Jeanette stämmer av vilka som fortfarande vill
medverka och om hur mycket av befintligt material som kan användas, merkostnader bekostas
av Ronneby kommun. Företagarnas Företagsgala/10-årsjubileum flyttas till april 2022.
Nästa möte 8/11 2021.
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§ 7 Nya ärenden – Möte mellan Ronneby Handel & Intresseförening, Ronneby Företagsgrupp
samt Företagarna av ett sammangående, person på Företagarna Riks ska se över det hela och
lämna besked om hur en sådan sammanslagning skulle kunna gå till.
§ 8 Nästa möte
Nästa styrelsemöte 27/10 eller 29/10 kl 12.00.
§ 9 Avslutning
Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar detta.
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Monica Pettersson
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