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PROTOKOLL 
fört vid styrelsemöte med Gränna Näringslivsförening 
Tid: 2013-12-09 kl. 19.00-21.00  Plats: Hos Lena Hammarstedt 
 
Närvarande: Erik Havemose, Lena Hammarstedt, Lisa Suneson, Georg Svensson, Ewa Jonsson 
 
Från paragraf 72 
 
 72 Mötet öppnades av ordföranden Erik Havemose. 
 
 73 Till justerare utsågs Georg Svensson jämte ordföranden 
 
 74 Logistik  

  .1 Beslutades att se över logistik, organisation och uppföljningsmöte gällande t.ex. 
Grevskapsgalan. 

  .2 Bestämma dag för styrelsemöten med hänsyn till medlemmarnas, t.ex. kassörens, 
förutsättningar att deltaga.  

 
 75 Rapporter  
  Inga rapporter från Kassör, Eventgruppen och Citygruppen. 
 

 76 Redovisning möte på Visingsö 
  .1 Kallelse till mötet hade gått ut till medlemmar och andra företagare. 30 personer var 

närvarande varav ca 15 från Gränna. 
 .2 Maria Tara från Grönklintsgruppen poängterade att ”Reseanledning” är viktig för att 

locka besökare till en ort, t.ex. Gränna-Visingsö.   
 .3 Media Väst, Borås utformar den broschyr som Grönklintsgruppen ska trycka till våren. 

30% är annonser och 70% är redaktionell text. 
 .4 Alla evenemang i grevskapet bör vara med. Ewa lovade att försöka informera så många 

aktörer som möjligt om detta. 
 .5 Grevskapskortet ska gälla för både Gränna och Visingsö.  

 
 77 Diskuterades problem med tomma lokaler i centrala Gränna 
   .1 Det finns många småföretag på orten. Kanske några kan vara intresserade av en 

gemensam lokal. 
  .2 Föreningen ska undersöka närmare vad det innebär att vara en ”Slow city” och om detta 

kan vara ett lämpligt koncept för Gränna. 
  .3 Erik och Georg kontaktar Hjortens ägare. 
 

  78 Parkeringsförbud på del av Brahegatan 
  Ewa fortsätter med kontakten med företag som finns vid den aktuella sträckan. 

Näringslivsföreningen vill se ett förslag från kommunens Trafikavdelning  gällande 
parkeringsförbudet och sedan besluta om man är positiv till detta. 
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 79 Windmill Rally 
  I augusti 2014 förläggs Windmill Rally till Huskvarna. Gränna Näringslivsförening vill gärna 

samarbeta så rallyt även besöker Gränna. Lisa Sunesson kontaktar arrangören. 
 

   
 80 Ordföranden avslutade mötet med att tacka Lena Hammarstedt för värdskapet. 
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 Ewa Jonsson   Erik Havemose   Georg Svensson 

 


