
PROTOKOLL 
Styrelsemöte, SFF 

 DATUM / TID: 20171026 klockan 08:00 

PLATS: Blåkläder  Svenljunga

NÄRVARANDE: Fredrik Skott, Tommy .Pettersson, Gösta Johansson, Marina Bengtsson, Per Harström, 
Therese Ekelund, Anna Ekman, Jesper Persson, Stefan Larsson, Kalles Trädtjänst, Eva 
Johansson, Lars Liljedahl, Patrik Hedemyr, Annicka Andersson, Joakim Hedström, Magnus 
Nilsson, Stefan Larsson, Jarl Bill, Mattias Larsson, Johan Björkman, Charlotta Juntorp, 
Patrick Hjertén, Anders Carlsson 

FRÅNVARANDE: Fredrik Mann, Per Bynander, Fredrik Dahl

INLEDNING: Blåkläder! 

VD Anders Carlsson presenterade företagets nya kontorslokaler och visade oss runt i 
lokalerna och det nya robotlagret. 

§ 1 Gösta Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 2 Dagordning fastställdes: 

§ 3 Utsågs Stefan Larsson och Jesper Persson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Kort presentation från Tranemo Gymnasieskola av Patrik Hjertèn 
Patrik informerade om att det kommer bli en rekryteringsmässa 23/2-18 och en 
Entreprenörsdag till våren. Patrik talade om att det finns just nu 11 UF-Företag. Dom är i 
behov av fler praktikplatser främst inom handel/administration. 

§ 6 Rapport Skanska Saneringen 
Magnus Nilsson informerade om läget på Skanskatomten. Första etappen av sanering är 
klar och återfyllnad pågår. Nivån kommer hamna på 144 m ovanför havet (Högsta 
uppmätta värde vid översvämningar är 143,3 M) Nästa etapp är fortsatt sanering vid å 
kanten och det finns en liten chans att hela området är färdig sanerat under 2018 men 
troligast är att det dröjer till 2019. Det har tillsatts en arbetsgrupp ihop med Skanska vad 
gäller framtida planer för marken. 

§ 7 Rapport Hemsidan. 
Per Harström informerade om att processen med hemsidan är mer långdragen än han 
tidigare trodde. Per hoppas kunna visa och gå igenom den nya hemsidan på nästa möte. 
Per eftersöker fler planer och idéer till nästa möte.  

§ 8 Rapport Möte Svenskt näringsliv 

- Svenljunga har klättrat 38 placeringar mot föregående år, främst på grund av 
tjänstemännens attityd till näringslivet blivit bättre. 

- Magnus Nilsson tycker vi måste fortsätta ha en bra dialog mellan kommun och 
näringsliv och det gäller både politiker och tjänstemän. 

- Få ut politikerna på företagen var en synpunkt. 
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§ 9 Rapport Visionsmöte 

Det har varit möte mellan kommunen och dom större företagen i kommunen om hur vi kan 
göra Svenljunga attraktivare som ort och arbetsplats för att företagen skall ha lättare för att 
rekrytera personal. Prioritet ligger just nu på att arbeta fram en ny översiktsplan och det är 
det som stoppar allt just nu. Pierre på Kommunen har tagit med detta i sitt budgetförslag.

§ 10 Rapport Kommunen 
Magnus Nilsson informerade om att dom haft möte med bankerna för att diskutera 
eventuella byggnationer av industrifastigheter i Lockryd. Magnus talade om att 
budgetarbetet pågår och beslut skall tagas i fullmäktige 27 november -2017

§ 11 Påminnelse om Årets företagare fest! 
Festen kommer i år gå av stapeln 17/11 på Hedströms Åkeri i deras verkstad. Joakim 
utlovade en häftig och rough fest! Det börjar fylla på med anmälningar.

§ 12 Övriga frågor. 

Anna Ekman från LRF Konsult presenterade sig och bjöd in alla till öppet hus på kontoret 
6/11. 
Charlotta Juntorp informerade om att verksamheterna, Pampolina, Änglaboden är ute till 
försäljning och vi får hjälpas åt att se om vi hittar några intressenter. 

Inbjudan om att komma på föreläsning av Susann Pettersson om att dra åt samma håll  
den 29/1 -18 och 26/2 -18 på teaterbiografen. 

§ 13 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte den 7 December klockan 08,00

§ 14 Mötet avslutas 
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