Noteringar affärsföreningen extra Styrelsemöte 9 april 2015.
Närvarande: Bengt Palmqvist, Jan-Anders Andersson, Lisa Holvik, Gunnar Larsson, och
Urban Johansson.
Hej, vi har haft ett möte idag med kort varsel p.g.a. dagens händelser. För er information
och om ni får frågor som medlemmar i styrelsen. Följande har hänt: igår den 8 april har
Monica lämnat in en ansökan om konkurs till tingsrätten. Idag den 9 april har butiken
hållits stängd p.g.a. konkurs. Jag har träffat konkursförvaltaren Från Kjällgrens
advokatbyrå i Uddevalla. I morgon är butiken öppen och en tid framåt för utförsäljning
av lagret. Jag kommer att ha fortsatt löpande kontakt med konkursförvaltaren under
processen. Under nästa vecka kommer han att värdera inventarierna och efter detta ta
en diskussion med oss i Affärsföreningen om att eventuellt köpa dessa.
Det är nu konkursförvaltaren som driver verksamheten på Bojen med syfte att sälja ut
lagret och andra tillgångar. Monica och personal kommer att arbeta i butiken för att bistå
konkursförvaltaren i hans arbete med utförsäljningen och att ge honom de uppgifter han
behöver för att utreda konkursen.
Affärsföreningen har också borgensåtagande gentemot Tjörns Sparbank sedan tidigare,
det innebär att vi löper risk att förlora pengar i konkursen. Vi vet idag inget om vad det
innebär.
Vi arbetar som ni vet med att stötta det nya bolaget att få en bra start och har ett möte
med dem i morgon eftermiddag, vi undersöker olika möjligheter att effektivisera
energiförbrukningen för att minska kostnader framåt. Vi arbetar också med att ta fram
ett prospekt för att sälja fler andelar och med dessa pengar investera i energifrämjande
åtgärder samt att fräscha upp butiken för att fortsatt ha en butik här på vår ö.
Vi ses på måndag för det ordinarie mötet. Med vänlig hälsning, /Bengt, Lisa, Gunnar,
Urban och Jan-Anders.
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