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 DATUM / TID: 2018-09-27 klockan 8:00 
 

PLATS: Derome 
 

NÄRVARANDE: Per Bynander, Fredrik Mann, Gösta Johansson, Therese Ekelund, Thomas Gull 
 

FRÅNVARANDE: Stefan Larsson, Marina Bengtsson 
 

ÖVRIGA: Annica Andersson, Arivab 
Per Harström, Pershaped 
Lars Liljedahl, Licato 
Anna Ekman, Lrf Konsult 
Johan Björkman, Svenljunga Kommun 
Cicilia Odenbrink, Svensk fastighetsförmedling 
Maria Häggqvist, Mogaskolan 
Patrik Tellnor, Derome 
Hasse Grönesjö, Derome 
 

INLEDNING: Patrik Tellnor och Hasse Grönesjö presenterar Derome verksamhet både i stort och i 
Svenljunga.  
 

§ 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 Hur kan vi bidra till nya översiktsplanen 
 
Per Bynander föreslår att  vi anlitar Jonny Graaengard för att ta fram lite idéer kring den nya 
överskiktsplanen som vi sedan kan förmedla till kommunen. Samtliga var positiva till förslaget 
och mötet beslutade att avsätta 20 000 kr till detta.  
 

§ 6 Nya medarbetare till arbetsgruppen för flaggpark / besökskarta 
 
Gruppen består av representanter från både SFF och SKHS. Det är ett gediget jobb som görs 
för att ta fram annonsörer till besökskartan varpå gruppen behöver förstärkning. Per Harström 
och Anna Ekman erbjuder sig att vara med.  
 
För att underlätta vid faktureringen bör listan kompletteras med organisations nummer samt 
vem som sålt in annonsen / flaggan.  
 

§ 7 Kommunen 

 
Maria Häggqvist som är ny som studie och yrkesvägledare på mogaskolan presenterar sig och 
uppmanar till uppslutning kring Prao. Under hösten kommer Prao ske vecka 45 och 46. Maria 
vill att eleverna själva skall ta tag i och ansöka om Prao hos företagen.  
 
Johan Björkman berättar sin bild av valutgången och vad som händer just nu.  
 

§ 8 Inbjudan till föreläsning  
 
Företagarana i Kind och Styrelseakademin inbjuder till föreläsning kring styrelsearbete, 
ägarskifte och tillväxt. Tid 9 oktober. Plats PS Auktion. Anmälan görs via företagarna i Kind.  
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§ 9 Inbjudan till truckutbildning på Elmo 18/10 
 
Det är dags för en ny omgång truckutbildning. Om någon har behov att få med någon kontakta 
Hans Neumayer.  

§ 10 Övriga frågor 
 
Näringslivsgalan  
Årets företagare utses på näringslivsgalan som i år kommer hållas i Tranemo den 9 november. 
Det är ännu inte försent att- nominera vilket alla uppmanas göra. I år kommer man sänka 
priset på galan för att fler skall ha möjlighet att delta.  
 
Föreläsning Mia Börjesson 
15 november kommer Mia Börjesson till Teaterbiografen i Svenljunga och håller sin 
föreläsning; I huvudet på en tonåring.  
 

§ 11 Nästa möte 
 
Nästa styrelsemöte den 18 oktober, kl 8:00. Plats – Meddelas senare.  
 

§ 12 Mötet avslutas 
 

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


