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 DATUM / TID: 2017-12-07 klockan 8:00 
 

PLATS: Bynanders motormuseum 
 

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

FRÅNVARANDE: Stefan Larsson, Patrik Hedemyr, Thomas Gull 

ÖVRIGA: Fredrik Dahl, Svenljunga Kommun 
Annica Andersson, Arivab 
Eva Johansson, Joarsbo 
Per Harström, Pershaped 
Carolina Harström, Licato 
Charlotta Juntorp, Svenljunga Köping Handel & Service 
Tommy Pettersson, Företagarna Kind 
Anna Ekman, Lrf Konsult 
Urban Nylen,  
Kalle Pilkrantz, Kalles mark & Trädgård 
Joakim Hedström, Hedströms Åkeri 
Carina Svärd, Studie & Yrkesvägledare 
 

INLEDNING:  

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

 

§ 2 Dagordning fastställdes: 

 

§ 3 Utsåg Joakim Hedström att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

§ 5 Prao Svenljunga skola 
 
Carina Svärd, studie och yrkesvägledare på Svenljunga högstadieskola presenterar sig och vill 
skapa kontakt med företag som kan tänka sig ta emot prao. Tanken är att eleverna i åk 8 och 
9 skall ha en veckas prao för att få möjlighet att  
 

§ 6 Månadsrapport November 
 
Annika Andersson och Per Bynander redogjorde för föreningens ekonomi som trots något 
färre medlemmar har en stabil ekonomi. En fråga som kom upp är hur nyrekrytering av 
medlemmar ser ut? Detta är något styrelsen får jobba med under 2018.  
 

§ 7 Rapport Hemsidan 
 
Per Harström presenterade den nya hemsidan som är publicerad sedan någon månad tillbaka. 
Nedan finns Pers förslag på vad man bör göra här näst för att komma någon vart; 
 
1. Samla in information från samtliga medlemmar:  

 Logotype 

 Kort beskrivning 

 Vilka är ni 

 Vad gör ni 

 Vilka yrkesgrupper finns på ert företag? (ekonomi, mekaniker, elektriker osv) 

 Kontaktperson 

 Är ni intresserade av att ta emot praktikanter? 
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2. Skapa maillistor med hjälp av t ex MailChimp för att få en mer strukturerad kommunikation, 
förslag på listor 

 Allmänt nyhetsbrev (för t ex mötes inbjudningar och dyl) 

 Medlemmar (för medlemsspecifik information, t ex för att samla in information som 
beskrivits ovan) 

3. Marknadsundersökning med hjälp av SurveyMonkey för att få en bild av hur medlemmarna 
upplever sitt medlemsskap. 

§ 8 Rapport Kommunen 
 

Fredrik Dahl lyfter upp hur positivt det är med företagarföreningen och hur det jobb som läggs 
ned faktiskt får effekt bland annat i kommunen.  
 
Den 22 februari skall det vara en rekryteringsmässa i Tranemo och Fredrik uppmanar alla att 
delta.  
 
Kommunen jobbar vidare med nya översikts- och detaljplaner. Fastighetsägarna kommer 
bjudas in till ett samrådsmöte där man för möjlighet att lämna sina synpunkter.  
 

§ 9 Övriga frågor 
 
Streamade föreläsningar 
Under våren hade vi 2 och under hösten 1 tillfälle med streamade föreläsningar. Intresset har 
varit lite varierande och vi tror att det räcker med en gång / termin. Tommy Pettersson vill 
gärna ha förslag på föreläsningar och uppmanar alla att gå in på föredrag.se för att se vilket 
utbud som finns.  
 
Schillerås Blomsterfond 
Beslutade att använda 9 000 kr av fondens medel till att dekorera bron i Svenljunga.  
 
Belysning Flaggpark 
Det finns belysning vid flaggparken i Lockryd med inget fungerar. Per Bynander skall 
undersöka vad som behöver göras för att få det att fungera.  
 

§ 10 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte den 11 januari, kl 8:00. Plats – meddelas senare.  
 

§ 11 Mötet avslutas 
 

 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
 
Fredrik Mann   Per Bynander  Joakim Hedström 
Sekreterare   Ordförande   


