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PROTOKOLL
Fört vid styrelsemöte med Gränna Näringslivsförening
Tid: 2013-11-11 kl. 19.00-21.00 Plats: Svensk Fastighetsförmedling, Gränna

Närvarande: Erik Havemose, Lena Hammarstedt, Lisa Suneson, Sussi Lundell, Ewa Jonsson, speciellt
inbjuden: Eva Sandegren (paragraf 61 och 62)

Paragraf 58

58 Mötet öppnades av ordföranden Erik Havemose.

59 Till justerare utsågs Lena Hammarstedt och Lisa Suneson.

60 Ekonomisk rapport,
Caisa Björndahl hade gjort en sammanställning om det ekonomiska läget. Bifogas detta
protokoll.

61 Annonsering
.1 Eva Sandegren informerade om att Näringslivsföreningen (NF) har annonserat vid 8

tillfällen fram till 131111. Kommande annonseringar gällande Gränna diskuterades:
.a 28 november Kvällsöppet till kl. 20.00
.b ”Vinter i Grevskapet”, inlämningsdatum senast den 15 november
.c 6, 13 och 20 december annonser om Julhandel
.d NF beställer 4 st. ”Banners” längst ner på sidorna vid .b och .c, 248x20 mm, till ett

pris av 7000,- kronor inkl. moms.
.2 Gränna Tidning trycks i 67000 ex och ges ut i början av maj.
.3 JP Sommartidning trycks också i 67000 ex och ges ut den 11 juni.

OBS! Mer information om annonsering bifogas protokollet.

62 Sponsring. Beslutades att NF sponsrar en medieproduktion med 2000,- inkl. moms via Eva
Sandegren/Hallska Gården. Eva Sandegren fakturerar!

63 Protokollen till alla medlemmar. Beslutades att styrelseprotokollen skall mejlas till alla
medlemmar. Påminn om att protokollen även finns på hemsidan.

64 Grönklittsgruppen. I början av december (den 1 eller 4) hålls ett möte med anledning av att
Grönklittsgruppen planerar att trycka ett magasin över Gränna-Visingsö. Där kommer också
att diskuteras hur man kan förlänga säsongen i maj och september. Mer information om det
här mötet kommer senare.

65 Rapport från Citygruppen, Sussi Lundell
.1 Det finns möjlighet att anställa Turistvärdar till nästa säsong. Kommunens arbetsmark-

nadsavdelning hanterar detta och Sussie är kontaktperson. Kommunen betalar lönen
och NF står för kläderna. Håkan Joriksson har lovat att bistå med utbildning av värdarna.

.2 28 november är det kvällsöppet. Det är viktigt att alla butiker får information om detta.

.3 Henrik sköter informationen på de nya skärmarna vid infarten till Gränna.
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.4 Den 21 november kl. 08.00 ska juldekorationerna sättas upp. Det är bra om så många
som möjligt ställer upp då. Julgranar är beställda och kommunen ordnar fler eluttag.

.5 Sussie söker tillstånd till julskyltningen.

.6 De senaste vintrarna har snöröjningen varit mycket dålig. Erik skickar en skrivelse till
kommunen om detta.

.7 Tomten vid julskyltningen kostar 500,-.

.8 Slutdatum för redovisning av Grevskapskortet måste bestämmas. Sussie kontaktar Janne
för att få en sammanställning.

66 Facebook Diskuterades om möjligheten att NF är med på Facebook. Erik kontaktar Henrik.

67 Ballongen Insamling till ballongen startar i början av 2014. Georg Svensson har lagt ut
pengarna och måste få tillbaka dom.

68 Fler medlemmar. I början av 2014 bör vi ha en diskussion om hur vi kan få ännu fler medlem-
mar i föreningen. Det är viktigt att alla yrkesgrupper känner att det är viktigt att vara med.

69 Slow City. Vi bör diskutera om intresse och möjligheten finns att bli en ”Slow City”. I samband
med detta bör också diskuteras möjligheten att göra om Tempo till en saluhall.

70 Brahegatan sommartid. Ansökan om att bredda trottoaren och ha parkeringsförbud på
Brahegatan måste skrivas. Ewa undersöker när den måste vara kommunen tillhanda och gör
också en ”dubbelkoll” så att alla näringsidkare utmed det aktuella området är positiva till
detta.

71 Nästa sammanträde: den 9 december 2013 kl. 19.00 hos Svensk Fastighetsförmedling.

Vid pennan Justeras

Ewa Jonsson Erik Havemose Lena Hammarstedt Lisa Sunesson


