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PROTOKOLL 
fört vid styrelsemöte med Gränna Näringslivsförening 
Tid: 2014-09-01 kl. 18.30    Plats: Grenna Hotell. 
 
Närvarande: Styrelse: Erik Havemose, Jörgen Folkesson, Janne Nilsson, Georg Svensson, Lisa Sunesson, 

Peter Samuelsson, Calle Roman, Carl Wisborg, Gisela Karlsson, Ewa Jonsson 
 Övriga:  Magnus Lindstedt, Lions (t.o.m. paragraf 127) 
 
 
Från paragraf 125 
 
 125 Mötet öppnades av ordföranden Erik Havemose. 
 
 126 Till justerare utsågs Calle Roman och Carl Wisborg 
 
 127 Julmarknaden: Magnus Lindstedt från Lions efterfrågade ett bättre samarbete mellan olika 

aktörer vid Julmarknaden i Gränna som i år hålls den 7 december.  Det är viktigt att det finns en 
gemensam syn på tider, avstängning av gator etc. Detta ska diskuteras vid Citygruppens möte 
den 5 september kl. 08.00 hos Jörgen Folkesson, Brahegatan 21. Lisa Sunesson och Erik 
Havemose är samordnare. 

 
 128 Ekonomisk rapport – Det är glädjande att Jörgen Folkesson har åtagit sig uppdraget som 

föreningens kassör.  
   

a. Balans- och Resultatrapport presenterades. 
 

b. Jörgen Folkesson gör ett förslag till budget inför nästa styrelsemöte. 
 

c. Antalet medlemmar uppgår till 74 och ca hälften har betalat in medlemsavgift för 2014.  
Maria Ness skickar faktura till övriga på uppdrag av kassören Jörgen Folkesson. 

 

d. Föreningen diskuterade finanserna gällande Rondell ballongen. Företagare och 
privatpersoner kan köpa andelar och samtidigt få ett diplom. Ca. 25 % har kommit in denna 
vägen. Andelar ska även säljas på Grevskapsgalan. George Svensson upprättar ett förslag 
om hur resterande kostnader ska hanteras. 

 

e. GNF tackar för initiativet att iordningställa ballongen. 
 

f. Gränna Näringsliv och Visingsö Näringsliv har ett gemensamt konto gällande annonsering på 
färjan. Jörgen Folkesson kontaktar Maria Ness angående fakturering till annonsörer. 

 

g. En faktura ska skickas till Jönköpings Posten enligt avtal.  
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 129  Citygruppen 
Enligt företrädare för Citygruppen har sommaren 2014 varit en fantastisk sommar. De problem 
som man upplever är  
a. Brist på parkeringar. 
b. Det behövs fler uppställningsplatser för husbilar. 
c. Restaurangerna stänger för tidigt. Efter konserter etc. är det svårt att hitta en öppen 

restaurang.  
d. Det är problem att man inte kan köra igenom torget. 
e. Problemet är också att många affärer stänger för tidigt på sommaren när det är fullt med 

tursiter. Finns det inte något att göra åker man vidare. 
f. Beslutades att Erik Havemose kontaktar Hamnbolaget och Citygruppen där man tar upp den 

här problematiken. Gemensamma öppettider och öppethållande är viktigt. 
  
 130 Infrastrukturgruppen 

 Calle Roman berättade att han har begärt ett möte med Stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Anders Samuelsson och planchef Lise-Lott Johansson, men inte fått något svar ännu. 
 

131 Evenemangsgruppen 
 Carl Wisborg berättade att Allsångskvällarna som vanligt har varit mycket uppskattade. Sista 

kvällen slogs publikrekord, men man hade också problem när det ”störtregnade” vilket visade 
sig på svaga publiksiffror. En helg lyckades man nå storpublik både den 19:e och 20:e juli. 
Allsången är ett av Grännas viktigaste arrangemang.  

 
132 Rapport från projekten 
 a. Grevskapsgalan blir på Smålandsgården Gästgiveri i Örserum, den 25 oktober. Lisa 

Sunesson informerade om att arbetsgruppen tycker att planeringen går bra och man söker 
nu sponsorer för galan. 

 
 b. Candy Championships arrangerade ett konvent där det bestämdes att en tävling 

”Championships” och konvent hålls vartannat år och ett konvent vartannat.  2015 hålls 
arrangemanget i Gränna och 2016 blir det ett konvent i Köln. Gränna kommer att vara 
centralort för Candy Championships. 

 
  I år hade man lyckats få flera sponsorer och ännu fler behövs. Georg Svensson gav en 

ekonomisk rapport och återkommer om detta. 
 
 c. Årets Polkagrisbagare kommer inte att arrangeras av GNF. Intresset är svalt, även för 

Championships. En rundringning visar att 5 av 13 bagare är intresserade av att delta i 
Championships och 0 av 13 är intresserade av Årets Polkagrisbagare. 

 
 d. Grevskapskortet har sålts bättre i år än 2013. Inkomsterna från kortet har fördubblats och 

uppgick i år till 23 600 kronor. Det är viktigt att kortet marknadsförs i pressreleaser och 
annonser. 

 
 e. Samarbete med Visingsö Näringsliv och Hamnbolaget bör fördjupas. Erik Havemose tar 

kontakt med Susanne från VNF, Hans-Erik Lugn från Gränna Hantverksförening samt Janne 
Nilsson GNF för att dra upp riktlinjer om hur ett närmare samarbete kan se ut. När detta är 
klart hålls ett stormöte med berörda föreningar. 

 
g. Årets  Grännabo utses av Grännas föreningar. Erik Havemose tar kontakten och informerar. 
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h. Arbetet med att få fler medlemmar till GNF måste fortsätta. 

 

 
 133 Destination Jönköping 

 Beslutades att bjuda in Patrik Olderius, Destination Jönköpings nye VD. Mötet blir gemensamt 
med Visingsö Näringslivsförening. 
 

134 Maria Ness gör en mycket värdefullt insats åt GNF. Lisa Sunesson överlämnar en blomma som 
ett bevis på vår uppskattning. 

 
135 Nästa styrelsemöte blir den 6 oktober kl. 18.30 på Grenna Hotell. 
 
136 Ordföranden avslutade sammanträdet. 
 
 
 
Gränna som ovan 
 
 
Vid pennan  Justeras 
 
 
 
 
Ewa Jonsson  Calle Wisborg  Calle Roman 

  
    
 


