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 DATUM / TID: 2017-06-13 klockan 8:00 
 

PLATS: Johansson & Ljunggren 
 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Fredrik Mann, Gösta Johansson, Patrik Hedemyr 
 

FRÅNVARANDE: Thomas Gull, Marina Bengtsson, Stefan Larsson 

ÖVRIGA: Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Annica Andersson, Arivab 
Eva Johansson, Joarsbo 
Per Harström, Pershaped 
 

INLEDNING: Gösta Johansson inleder men en presentation av Johansson och Ljunggren och berättar om 
nuvarande och kommande projekt men deltar i.  
 

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

§ 2 Dagordning fastställdes: 
 

§ 3 Utsåg Patrik Hedemyr att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Rapport Bokföringstjänst 
 

Ett uppdragsavtal är tecknat med Arivab och man håller på att föra över uppdraget till dem.  
 

§ 6 Hemsidan 
 
Vår hemsida är inte uppdaterad och vi måste ta ett omtag. Vi måste inte göra om allt från 
början men den måste uppdateras och sedan hållas levande. Per Harström presenterade sina 
idéer kring ny design, anpassning för alla plattformar och att man skall lägga till Google 
analytics. Beslutades att Per får uppdraget att ta fram en ny hemsida och se till att vi kommer 

igång. Kostnaden för detta är 15 000 kr. Återkoppling sker på nästa möte.  
 

§ 7 Företagsbesök 
 
Ambitionen är att alla våra styrelsemöten skall vara öppna och göras genom ett företagsbesök. 
Vi upplever detta som givande både för styrelsen och våra medlemmar. Diskuterade olika 
alternativ för vårens möten, bland annat; Vokes Air, Star Trading, NCPE, 
Naturbruksgymnasiet, PS Auction, Köksträdgården, Edenhorn & Co, Arom dekor. Per 
Bynander tar till sig förlagen och bokar in besök.  
  

§ 8 Rapport Ljusskyltar 
 
Per Bynander har tidigare framfört idéen om digital skyltar vid våra infarter till centralorten. På 
skyltarna kan man marknadsföra kommande event samt sälja marknadsföringsplats för lokala 
företag. Tanken är att börja med två skyltar. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och Per 
jobbar vidare med ett förslag som vi sedan kan fatta beslut om.  
 

§ 9 Lägesrapport besökskarta / flaggpark 
 

Besökskartan är klar och finns för utdelning. Vi har för tillfället 4 tomma flaggor men har å 
andra sidan fler annonser i besökskartan så intäkten beräknas bli något högre än föregående 
år.  
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§ 10 Streamade föreläsningar 
 
Under våren har vi haft 2 tillfällen med streamade föreläsningar. Intresset har varit lite 
varierande och vi tror att det räcker med en gång / termin. Nästa gång planeras till den 6 
oktober på Bynanders Motormuseum.  
 

§ 11 Rapport Kommunen 
 
Fredrik Dahl rapporterar att man i Svenskt näringslivs ranking gått framåt på en del punkter. 
Framförallt företagarnas förtroende för tjänstemännen, vilket varit en punkt man inom 
kommunen jobbat med.  
 
Under våren kom man igång med Prao, vilket man kommer fortsätta med till hösten. Tanken är 
två perioder en i 8:an och en i 9:an. Grupperna delas i två omgångar för att lättare få ut alla. 
Det kommer upprättas en lista med företag som kan ta emot prao för att eleverna själva skall 
ringa och boka in sig.  
 
I Trivab området har man fått pengar från Lider för ett projekt kring lärlingar. Företagen 
kommer efter lärlingsperioden kunna kvalitetssäkra vissa moment och ge ett intyg att lärlingen 
faktiskt kan det.  
 
De som jobbar med upphandlingar inom kommunen vill gärna komma på ett av våra möten. 
Per Bynander bokar in dem vid lämpligt tillfälle under hösten.  
 

§ 12 Sponsring Allsången 
 
SFF har tidigare år beviljat bidrag till Allsången i Svenljunga med 20 000 kr. Mötet beslutade 

att göra detta även i år. 
 

§ 13 Övriga frågor 
 
Årets företagare 
Årets företagare utses på näringslivsgalan som i år kommer hållas någon stans i Svenljunga 
den 17 november. Redan nu kan man gå in och nominera vilket alla uppmanas göra.  
 
Utbildning Sax- och bomlift 
Innan sommaren kommer det anordnas en lift utbildning. Det finns fortfarande några platser 
kvar. Om det finns intresse kontakta Gösta Johansson. Kostanden är 1 500 kr/deltagare 
 

§ 14 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte den 17 augusti, kl 8:00. Plats – Star Trading 
 

§ 15 
 

Mötet avslutas 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Patrik Hedemyr 
Sekreterare   Ordförande   


