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 DATUM / TID: 2017-02-10 klockan 08:00 
 

PLATS: Ekbergs Fönsterputs och Städ 
 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Fredrik Mann, Gösta Johansson, Thomas Gull, Marina Bengtsson, 
 

FRÅNVARANDE: Eddie Hansson, Gustav Aronsson, Christina Widar, Per Henriksson, 
 

ÖVRIGA: Charlotta Juntorp, Svenljunga Köping Handel & Service 
Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Urban Nylen,  
Markus Johansson, Ekbergs fönsterputs och städ 
Malina Hallgren, Ekbergs fönsterputs och städ 
Lennart Ekberg, Ekbergs fönsterpust och städ 
Lars Liljedahl, Licato 
Therese Ekelund, Handelsbanken 
Stefan Larsson 
Mattias Larsson, Svenljunga bilteknik 
Kjell Ljunggren, Lrf Konsult 
Cicilia Odenbrink, Svensk fastighetsförmedling 
Tommy Pettersson, Företagarna Kind 
 

INLEDNING: Vi får en rundvandring och presentation av Ekbergs fönsterputs och städ.  
 

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

§ 2 Dagordning fastställdes: 
 

§ 3 Utsåg Mattias Larsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 5 Flaggpark / Besökskartan 
 
Tidigare har det funnits ett avtal mellan SFF och SKHS där man delar på intäkterna från 
flaggparken och besökskartan. Detta avtal har löpt ut och när nu SKHS fått ett nytt 4-årigt avtal 
med kommunen vill man skriva ett nytt avtal med SFF om fortsatt delning av intäkterna under 
denna 4-års period. Beslutades – att man skriver ett nytt 4-årigt avtal där intäkterna delas 

mellan SFF och SKHS.  
 

§ 6 Bygglovshandläggning 
 
Inget nytt att rapportera, nästa möte är bokat till den 24/2. Gösta ser gärna att vi blir några 
stycken och man tar tacksamt emot synpunkter.  
 

§ 7 Rapport valberedningen 
 
Lars Liljedahl rapporterar att man har sju personer på förslag till ny styrelse. Han lyfter även 
frågan om man i framtiden eventuellt skall köpa redovisningstjänsterna istället för att ha en 
kassör.  
 

§ 8 Rapport möte kommun och företagarföreningarna 
 
Per Bynander rapporterar från senaste mötet presidiet i samtliga företagarföreningar i 
kommunen träffar kommunledning och politiker. Varje förening får berätta vad som man 
fokuserar på just nu samtidigt som kommunen informerar vad som är aktuellt hos dem.  
En fråga man diskuterade var hur man i framtiden skall attrahera kompetent arbetskraft. En 
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fråga som lyfts från Blåkläder och PS Auction.  
 

§ 9 Planer inför årsmötet 
 
Per Bynander rapporterar att Per Henriksson kommer vara föreläsare på årsmötet som 
kommer hållas den 2/3. Platsen bestäms till Bynanders Motormuseum. Per ordnar något gott 
att äta.  
 

§ 10 Kommunen 
 
Fredrik Dahl informerar om att man gjort ett utskick angående PRAO och han uppmanar alla 
att verkligen svara på detta. Näringslivet har efterfrågat PRAO och nu har man även fått med 
sig skolan. Hittills har det bara kommit 7 svar.  
 
Gösta Johansson ställde en fråga hur det går med översiktsplanen. Vad Fredrik vet så arbetar 
man med den och man kommer lyfta en del tankar kring den på nästa möte med 
centrumgruppen. Cicilia Odenbrink anmäler sig att vara med i centrumgruppen som idag 
representeras av Per Bynander, Charlotta Juntorp och Mattias Larsson.  
 
Fredrik Dahl håller på att göra en verksamhetsrapport över vad han jobbat med 2016 samt vad 
han har för mål 2017. Denna kommer så fort den är färdig skickas ut till SFFs medlemmar.  
 

§ 11 Övriga Frågor  
 
Hjullastarutbildning 
Det har genomförts en truckutbildning men nu finns det även efterfrågan på en 
hjullastarutbildning. Finns det någon som har behov av detta kan man anmäla sitt intresse till 
Per Bynander.  
 
Streamade föreläsningar 
Tommy Pettersson tar upp frågan om streamade föreläsningar. Man har detta på prov fram till 
sista mars. Mötet bestämde att vi skall anordna en frukostträff den 24/3 kl 7.30-9.00. Charlotta 
Juntorp och Tommy Pettersson tar tag i detta.  
 

§ 12 Nästa möte 
 
Årsmöte den 2 mars, kl 18.30. Plats – Bynanders Motormuseum.  
 

§ 13 
 

Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Mattias Larsson 
Sekreterare   Ordförande   
 


