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Närvarande:
Carina Magnusson, ordförande
Monica Pettersson, sekreterare o kassör
Peter Stavervik
Ej närvarande: Micke Gunnarsson

§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade det digitala mötet.
§ 2 Godkännande av dagordning - Dagordningen godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Medlemsfrågor
Peter S har tagit bort medlemsansökansformuläret på hemsidan, istället vid medlemsansökan så
skickar man ett mail till eposten ronnebyforetagsgrupp@outlook.com.
§ 5 Näringslivsrådets, rapport
Carina M var sjuk så Monica P var ersättare. Presentation av Carl-Martin Lanér nytillträdd
kommundirektör. Presentation av Wivianne Holmer ny rådgivare och verksamhetsledare för
Nyföretagarcentrum. En presentation av Cityindex som visar försäljning i centrum i förhållande
till bofasta i området, Ronneby klarat sig bra efter pandemiperioden en ökning med 1%.
Svenskt Näringslivs ranking 2021 presenterades översiktligt, Ronneby på plats 201 en nedgång.
Nyetableringarna fortsätter i bra takt. Budget för 2022 samt viktiga fokusområden Trygghet,
Landsbygd, Näringslivsfrågor samt Digitalisering.
Nästa möte förslag 8/2 2022.
§ 6 Ronneby NU
En Julrunda 11-12/12 kommer att genomföras, 26 utställningsplatser är anmälda, på en del
platser står flera utställare på samma plats. Vilka föreningar som vill fortsätta att vara med i
Ronneby NU-projektet ska anmäla det senast 20/11, avgift förslag 2 500/förening + moms, så att
planeringen för nästa år kan påbörjas.
Nästa möte 24/1 2022.
§ 7 Samgående
Möte 10/11 fortsatte samtal om eventuellt sammanslagning av Ronneby Företagsgrupp och
Ronneby Handel & Intresseförening. Arbetsgrupper behövs för att gemensamt gå igenom hur allt
ska lösas för att vara överens samt att inget glöms bort på vägen. Nytt möte 30/11 kl 19.00.
§ 8 Nya ärenden
Annika Grünfeld på Företagarna har haft samtal med Brottförebyggande Rådet och polisen om
bilden av otryggheten i Ronneby. En facebook-grupp med ett Lönefredagserbjudande från
restauranger, biograf, teater etc. för att få ut mer folk i rörelse i centrum som ger bättre trygghet.
Att gemensamt stå bakom detta och vara ute i centrum alla tre föreningarna Företagarna,
Ronneby Handel & Intresseförening och Ronneby Företagsgrupp.
Ronneby kommun bjöd in till Dialogmöte 16/11 för att tillsammans med näringslivet få fram
förslag och åtgärder för att förbättra Svenskt Näringslivs ranking, Monica P representerade
föreningen.

§ 9 Medlemsmöte samt nästa styrelsemöte
Medlemsmöte 6/12 kl 18.00-21.00 med julbord Brunnsparkens Restaurang & Café. Inbjudan
skickas ut i dagarna av Carina M.
Nästa styrelsemöte 15/12 kl 12.00, plats meddelas senare.
§ 10 Avslutning
Ordföranden tackar för dagens möte och avslutar detta.
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