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 DATUM / TID: 2018-08-30 klockan 8:00 
 

PLATS: LBC 
 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Fredrik Mann, Gösta Johansson, Stefan Larsson, Marina Bengtsson, Therese 
Ekelund 
 

FRÅNVARANDE: Thomas Gull 
 

ÖVRIGA: Annica Andersson, Arivab 
Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Per Harström, Pershaped 
Carolina Harström, Licato 
Erik Johansson, Svenljunga Kommun 
Julia Lindahl, Svenljunga Kommun 
Tommy Pettersson, Företagarna Kind 
Anna Ekman, Lrf Konsult 
Johan Björkman, Svenljunga Kommun 
Christer Johansson, Star Trading 
Charlotta Juntorp, Svenljunga Köping Handel & Service 
Ove Andersson, LBC 
 

INLEDNING: Ove Andersson presenterar LBC verksamhet.  
 

§ 1 Ordförande Per Bynander öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

§ 2 Dagordning fastställdes: 
 

§ 3 Utsåg Gösta Johansson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Presentation av ny översiktsplan 
 
Erik Johansson presenterar förslaget till ny översiktsplan och berättar hur processen går 
framåt. Erik tog med sig de synpunkter som kom fram under mötet.  
 

§ 6 Kommunen 
 
Fredrik Dahl berättar att det är dags för en omgång prao. Under hösten är det Årskurs 9 som 
skall ut i två veckor. Viktigt att vi får en bredd på praktikplatserna.  
 
Under november kommer man bjuda in till projekt ”DoubleCup” där asylsökande och/eller 
arbetslösa har chans att träffa olika företag för en förutsättningslös fika. Tanken är att öka 
integrationen och få fler i arbete.  
 
Fredrik berättar att man försöker marknadsföra kommunen som en del av Borås regionen för 
att locka fler företag att etablera sig i kommunen.  
 

§ 7 Inbjudan till föreläsning av Jonny Graaengard 3 sept 
 
Den 3 september kl 9.30 är tjänstemän och politiker inbjudna till Bynanders motormuseum för 
att höra Jonny berätta om att skapa attraktiva miljöer. Om det finns någon som vill höra Jonny 
och som inte hade tillfälle på vårt årsmöte finns möjlighet att anmäla sig.  
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§ 8 Övriga frågor 
 
Näringslivsgalan  
Årets företagare utses på näringslivsgalan som i år kommer hållas någon stans i Tranemo den 
9 november. Redan nu kan man gå in och nominera vilket alla uppmanas göra. I år kommer 
man sänka priset på galan för att fler skall ha möjlighet att delta.  
 
Svenljunga Köping Handel & Service 

Charlotta Juntorp har blivit inbjuden att delta i programrådet på gymnasiet i Tranemo och vill 
gärna ha synpunkter att kunna ta med sig dit.  
 
Den 21 november kommer Susanne Pettersson hålla en föreläsning, inbjudan kommer längre 
fram.  
 
Företagarna i Kind 
Företagarana i Kind bjuder in till företagsgolf nästa fredag. Finns fortfarande möjlighet att 
anmäla sig.  
 
Företagarna kommer tillsammans med Styrelseakademin bjuda in till en workshop kring 
ägarskifte den 2/10.  
 

§ 9 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte den 27 september, kl 8:00. Plats – Meddelas senare.  
 

§ 10 Mötet avslutas 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Gösta Johansson 
Sekreterare   Ordförande   


