Noteringar affärsföreningen ordinarie Styrelsemöte 18 maj 2015.
Närvarande: Bengt Palmqvist, Jan-Anders Andersson, Lisa Holvik, Margareta Bergius,
Margareta Olsson och Urban Johansson.

Agenda:
1. Föregegående mötesnoteringar
2. Nuläget:

Utrustning och investeringar innan sommaren

Urban

VGR s besök

Lisa/Bengt

Kommunen, träff med Helen Evensen

Bengt

Tjörns Sparbank

Jan-Anders/Bengt

Butiken rapport

Susanne eller Anita

Målning

Bengt

Andelsförsäljning

Lisa

Fiber till butiken

Bengt

3. Hur kan vi hitta företagarna på Klädesholmen för att sälja andelar, diskussion
6. Renoveringsfrågor?
7. Övriga frågor?

1. Föregående Noteringar godkändes, inga anmärkningar eller synpunkter.

2. Nuläget:
Ulrik redovisade om att charkdisken, värme/ac aggregat och två nya konvektorer
för placering bakom butiken är beställda. Kylteknik räknar på kapaciteten för att
se om en ny kyl för sillen också kan kopplas till maskinrummet. Rengöring av
konvektorer i kylrum mm var väldigt eftersatt. Elfirman har säkrat om i butiken
så att frysar mm är kopplat på kretsar som har motsvarande kapacitet. Natt
belysning, kyla i soprum mm är också sådant som de ser över. Vi behöver också
ha koll på kostnader och tillgång på pengar i det vi beställer.

Måndag 7 maj hade vi Bengt & Lisa besök av VGR/Jane Boyton & Susanne
Zetterberg Jensen i affären.
Vi blev upplysta om att möjligheter till glesbygdsstöd för butiken inte är möjligt
då ICA Rorsman ligger för nära.
Däremot finns möjlighet att söka bidrag för socialt samarbete för butiken på ön &
för miljöförbättringar i butiken.
De lovade vara oss behjälpliga med en första kontakt med Länsstyrelsen (?)
Vi kände ett starkt engagemang och stöd.
Som max går det att söka för förbättringar av lokalen för 600´.

Bengt, Susanne och Anita träffade kommunens näringslivssekreterare den 29
april. Där vi fick kontaktuppgifter till olika turistnätverk, lista på
livsmedelsleverantörer från Tjörn mm. Vi inledde en dialog och blir nu löpande
informerade om aktiviteter, det mesta av dessa kontakter är för Susanne och
Anita.
Tjörns Sparbank går med på att göra lånet amorteringsfritt under 2 år och sänker
räntan till 2,25% (lånet är bundet och sänkningen sker först efter att tiden löpt
ut). Jan-Anders träffar Peter Thim för att signera det nya lånet med bättre ränta
och amorteringsfritt, det utökade lånet avvaktar vi med om vi får in pengar från
Samhällsföreningen, att öka lånet avvaktar vi med till dessa pengar behövs
(troligen under september). Susanne och Anita har framfört att de inte behöver
en säkerhet från Affärsföreningen, vilket Bengt framfört till Tjörns Sparbank, vi
väntar på deras svar om att stryka den säkerheten.
Premiären och de första dagarna i butiken: det har varit fortsatt strul med Kassan
som skapar mycket extra arbete och osäkerhet. Varubeställningar är mycket
gissningar ännu, Styckens bageri ger bara 5% rabatt så detta är inte en hållbar
situation. RJ kött är bra men det är för dyrt för vissa kunder, det krävs fler
leverantörer. Axfood levererade kött med bra två dagars hållbarhet. Aroma som
levererar frukt & grönt fungerar väldigt bra. ”Handlarn” har kampanj vecka 24
och 25 som ska gälla Klädesholmen. Anita jobbar på att få igång samarbete med
Apoteket. Man har sålt för 173 tkr inkl. moms hittills med smygöppet och de
första dagarna. Det känns som att det är mer folk än tidigare i butiken/Susanne
och Anita
Målningen av rampen ställdes in efter önskemål från S&A
Försäljningen av andelar har kommit i gång, vi har hittills sålt ca 250 andelar och
hoppas på att det snart kommer in många fler, vi ska också snart skicka ut
foldrar till företagarna på ön. Styrelsen beslutade också att kassören (JanAnders) sköter bokföringen av andelsköpare så att detta stäms av mot
inkommande pengar. Bengt betonade att det är viktigt att vi i styrelsen köper
andelar och propagerar för vår omgivning att också göra detta.
Protokoll från årsmöte och verksamhetsberättelse mm är lämnade för att läggas
ut på Samhällsföreningens hemsida.
Bengt har ställt frågan till Telia om fiber till butiken, Bengt driver frågan vidare,
styrelsen ser också ett stort behov att ansluta butiken med fiber för en framtida
stabil uppkoppling, naturligtvis efter att vi har information om kostnaderna.

3. Hur kan vi hitta företagarna på Klädesholmen för att sälja andelar, Gunnar har fått en
lista som vi kan utgå ifrån. Bengt och Håkan (Samhällsföreningen) har haft en
kontakt angående ett gemensamt register på Klädesholmens företagare. Vi
kommer att utgå ifrån de listor som Gunnar plockat fram.

4. Renoveringsfrågor, vi fokuserar nu på teknisk utrustning och elinstallationerna.

5. Övriga frågor.
Bengt har en kontakt med ICAs ekonomibyrå angående konkursen, Monicas konto ligger på
plus, vilket är ovanligt i konkurser. Man väntar ca 3 månader innan man avslutar ifall det
kommer in krav från leverantörer (IT, Reklam, externa leverantörer) som kan komma in innan
man avslutar, vi räknar med en ny kontakt i september (med andra ord kan vi utgå ifrån att
konkursen inte är avslutad förrän då).
Vi hade en festlig Invigning i butiken med Tjörns Kommuns vice ordförande Gun
Alexandersson Malm med trumpetfanfar, Pommac och tilltugg, det regnade ute så vi hade
festligheterna inomhus och det var många från kunder på plats. Jan-Anders överlämnade
blommor och lyckönskningar från Affärsföreningen.
Bengt hade en information på Samhällsföreningens informationsmöte i Rödakorslokalen från
Affärsföreningen som en uppföljning av årsmötet med syfte att sälja andelar. Vi förtydligade
också vad som är Affärsföreningens ansvar och vad som är butikens ansvar och uppdrag.
Efteråt lämnade vi över till Anita och Susanne som genomförde en presentation av butiken,
de fick stora applåder efteråt.
Ove Findin har lyft en fråga med Bengt och Urban om att lämna förslag på en investering i
solenergi i samverkan med ett energiprojekt i Rönnäng och den vindkraftsinstallation man
driver där. Ove återkommer med ett tydligare förslag till Urban för Affärsföreningen.
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