"Urban Johansson"<Urban@co2pro.se>, "Lisa Holvik"<holvik@telia.com>, "Jan-Anders
Andresson"<jan-anders.andersson@live.se>, "Gunnar Larsson"<gunnar@cmat.se>,
"Margaretha Bergius"<frubergius@gmail.com>, "Margareta Olsson
"bert.margareta@telia.com, bengt.palmqvist1@telia.com,
Välkomna till styrelsemötet den 26 september kl 19.00
Förslag på Agenda:
1. Föregegående mötesnoteringar
2. Nuläget:
Ventilation IVT:s rapport

Urban

Rapport från butiken

Bengt

Andelsförsäljning och ekonomi?

Jan-Anders

3. Fortsatt samarbete med Handlarn
Bengt och Gunnar träffade butiken (Lars och Håkan) och rapporterar från mötet och
diskussion med eventuella nya ägare.
4. Förhandling med Handlarn (Klädesholmens livs) och nya ägare.

Kan Affärsföreningens Styrelse ge mandat till Bengt och Gunnar att driva förhandlingarna
och utse en ny ägare till butikens fortsatta drift? Vilka krav eller synpunkter ska gälla?
5. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 24 oktober?

1. Föregående noteringar godkändes

2. Nuläget:
JVT Rapport från Urban: Material mm är beställt men arbetet är ännu inte
påbörjat. Arbetet ska omfatta byte av fläkt i maskinrum och en översyn av övriga
ventilationen

Butikens rapport:
Försäljningen under juli och augusti är lägre 2016 än 2015 (ca 300 tkr), även
september ser ut att ha ca 100 tkr lägre omsättning än 2015. Resultatet är
däremot inte sämre än 2015 (det är ingen inventering gjord så det är svårt att
lita helt på siffrorna).
Kommentarer till resultatet:

Juli månad har varit sämre försäljningsmässigt på västkusten 2016 än 2015. Vi
bedömer att det inte gäller augusti. September är inte avslutad ännu.
Man har schemalagt färre timmar i sommar och hållit ner kostnaderna i år och
därmed kunnat behålla resultatet.
Varulagret inventerades senast den 30 juni, nuläget är bara en bedömning.

Andelsförsäljning och Affärsföreningens ekonomi
Det finns fn 249 tkr på kontot inklusive krediten som är outnyttjad. det har
kommit in 40 tkr som är nya andelar, Jan-Anders kontaktar Lisa och Boel för att
skriva ut och lämna över andelarna.
3.

Fortsatt samarbete med Handlarn
Bengt och Gunnar träffade butiken (Lars och Håkan)i går kväll och rapporterar
från mötet och diskussion med eventuella nya ägare.

Affärsföreningen har ett par intressenter som vill diskutera att överta butiken. En har vi
träffat gemensamt och han är intresserad att ta över. Vi har med följande utgångspunkter
lämnat ett förslag till dagens ägare på hur detta ska gå till:
Möte mellan Affärsföreningen och ägarna till Handlarn på Klädesholmen den 25 september och den 2:a oktober 2016 med en tilltänkt köpare
Gemensam agenda:
Affärsföreningens och Butikens ägare ska gemensamt verka för att ha en butik på
Klädesholmen nu och på lång sikt
Bästa tidpunkten att ta över en butik med sommaren som högsäsong är på våren

En smidig överlämning från nuvarandeägare till nästa ägare där den nya ägaren skall
få förutsättningar att lyckas framåt och där nuvarande ägare ska komma ifrån ansvar och
arbete så snart och så smidigt som möjligt med rimliga villkor
Vi vill också när allt är undertecknat och klart, gå ut och informera gemensamt, att vi

skiftar regi och förklara vad som åstadkommits fram till nu och ge en bild
om hur vi ser på butikens framtid

Vi diskuterade sedan ett upplägg som kan uppfylla ovanstående gemensamma
ståndpunkter. Det finns nu också ett gemensamt utgångsläge att gå vidare med till den 2
oktober då vi träffar vår tilltänkta köpare.
4. Förhandling med Handlarn (Klädesholmens livs) och nya ägare.

Kan Affärsföreningens Styrelse ge mandat till Bengt och Gunnar att driva
förhandlingarna och utse en ny ägare till butikens fortsatta drift? Vilka krav eller
synpunkter ska gälla? Styrelsen ställer sig bakom förslaget och ger mandatet åt
Gunnar och Bengt att fortsätta arbetet med att få en ny ägare på plats.

5. Övriga frågor:
En fråga som togs upp till diskussion är att se över butikens namn till att bli mer
neutralt så som Klädesholmens Livs eller Klädesholmens andelsförening ”en
lanthandel vid havet”. Även om ”Handlarn” kommer att fortsatt gälla så kanske
man kan fokusera mer på ett mer lokalt namn som inte ger ett så tydligt
”servicebutiks” koncept. Frågan kommer att tas upp med en ny köpman.
Nästa möte bestäms till den 24 oktober kl 19.00 i biblioteket.

Vid protokollet
_______________________
Bengt Palmqvist

Justeras
_______________________
Lisa Holvik

_______________________

Urban Johansson

