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PROTOKOLL 
fört vid styrelsemöte med Gränna Näringslivsförening 
Tid: 2014-05-05 kl. 18.30–20.50  Plats: Grenna Hotell (f.d.Ribbagården) 
 
Närvarande: Erik Havemose,  Georg Svensson, Lisa Sunesson, Peter Samuelsson, Calle Roman, Gisela 

Karlsson, Ewa Jonsson 
 
Från paragraf 108 
 
 108 Mötet öppnades av ordföranden Erik Havemose. 
 
 109 Till justerare utsågs Peter Samuelsson jämte ordföranden 
 
 110 Ekonomisk rapport – Gränna Näringslivsfören (GNF) saknar för närvarande kassör, Erik 

Havemose rådgör med Maria Ness om det är möjligt att hon sköter kassörskapet tillsammans 
med bokföringen. Föredragande blir Maria och Erik. 

 
1. Antalet medlemmar uppgår till 73 

 
2. Föreslogs att styrelsen inkl. suppleanter tar ansvar för att alla företagare, först 

och främst nuvarande medlemmar, kontaktas för personlig kontakt med och 
information om GNF. En lista görs upp där varje ledamot får ett visst antal företag 
som sitt ansvar. 

 
3. a. Georg och Janne har arbetat fram ett förslag på Andelsbevis som 

ska användas för att inspirera Grännabor och besökare att köpa en andel i 
Rondellballongen vid infarten till Gränna. Det finns en stor skuld till Georg och 
detta kan vara ett bra sätt att minska den skulden.  Andelsbeviset signeras 
eventuellt av GNF:s ordförande, Calle Örnemark och Calle Tollén. 

 
b. Belysningen i ballongen fungerar inte. Föreslås att man söker 
bidrag på 10000,- kronor hos kommunala utvecklingsgruppen för detta ändamål. 
 
c. Andra förslag  som nämndes för att kunna finansiera ballongen var 
att tillverka och sälja en plakett med ballongen som motiv. 
 
d. Påpekades att utgifterna för Ballongprojektet måste hållas nere. 
  

4. Gemensamt konto GNF och Visingsö Näringslivsförening (VN) gäller gemensam 
annonsering på färjorna. Det är osäkert hur villkoren är på den nya färjan 
Braheborg. 

  
111 Nästa möte med Citygruppen är den 9 maj hos Svensk Fastighetsförmedling (Lena  

Hammarstedt). Kent Palm har lovat att vara samordnare för gruppen. 
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112 Infrastrukturgruppen består av Calle Roman, Georg Svensson, Peter Samuelsson, Rod Wiberg 
och Erik Havemose som adjungerad. Gruppen skall arbeta gentemot styrelsen och 
Stadsbyggnadsnämnden.  

 
113 Evenemangsgruppen är aktiv och viktigast är Allsångskvällarna. Calle Wisborg är ansvarig för 

gruppen. 
 
114 Näringslivsföreningen driver ett antal projekt: 
 1. Grevskapsgalan som hålls i oktober. Lisa Sunesson är samordnare. 
 
 2. Candy Championships-VM i Polkagriskokning blev en succé 2013. För 2014 har 

man ännu inte någon huvudsponsor. Den 19 maj hålls ett sponsormöte för 
inbjudna företagare på Bergstöms Kök. 

  
 3. Grevskapskortet introducerades 2013. I år har priset sänkts och distributionen till 

försäljningsställena pågår. Visingsö Näringslivsförening står för hälften av 
kostnader för framställning och marknadsföring av korten. 

 
5. VNF och GNF planerar ett möte för att diskutera hur samarbetet ska se ut. 

  
6. Årets Grännabo utses av de olika föreningarna i Gränna. Årets Företagare utses 

av GNF. 
 

115 Övrigt 
 

1. Erik kontaktar Fest i Grevsapet och Hamnbolaget för eventuellt samarbete eller 
sammanslagning. 
 

2. Styrelsen beslutade att äska pengar hos Stjernströmska Fonden för att anlägga en 
”kändisarnas rosenträdgård” lämpligtvis vid Hamnallén. 

 
3. Beslutades att sponsra Windmill Motorcykelrally som äger rum i Huskvarna 

Folkets Park den 1-3 augusti. En dag besöker rallyt Gränna.  Betonades att 
kostnaderna måste bokföras inom ramen för 2014 års marknadsföringsbudget. 

 
4. Beslutades att utbetalningar och kostnader behandlas på varje styrelsemöte. Det 

måste finnas ett styrelsebeslut på alla utgifter. 
 

5. Presentation och foto av styrelsemedlemmarna, som efterfrågats av Erik 
Havemose, skall vara honom tillhanda senast den 19 maj. 

 

6. Ordföranden tackade Gisela Karlsson för värdskapet och förklarade mötet 
avslutat. 

 

 
  Gränna som ovan 
 
 
  Vid pennan  Justeras 
 
 
  Ewa Jonsson  Peter Samuelsson Erik Havemose   
 


