Närvarande:
"Urban Johansson"<ur.johansson@telia.com>, "Lisa Holvik"<holvik@telia.com>,
"Gunnar Larsson"<gunnar@cmat.se>, "Anders Hillberg"<anders.hillberg@telia.com>,
"Margaretha Bergius"<frubergius@gmail.com>, "Margareta
Olsson"bert.margareta@telia.com, bengt.palmqvist1@telia.com,
Välkomna till styrelsemötet den 5 juni kl 19.00
Agenda:
1. Föregående mötesnoteringar
2. Nuläget:
Nuläge ekonomi

Anders H

Nuläge investeringsplan

Urban

Nuläge butiksförsäljning

Bengt

3. Genomgång av avtalsförslag och ny hyra vid omfördelning av
butiksutrustningen och ägaransvar
Efter att Jan-Anders och Anders gjort en ny budget med de nya förutsättningarna har
avtalet och den nya hyran diskuterats med Kami. Det nya avtalet och den justerade
hyran gäller från och med den 1 juni 2017.
/Alla

4. Försäkringsfrågan
Status i försäkringsfrågan som Gunnar diskuterat med Kami för att gemensamt spara
pengar.
/Gunnar

5. Nuläget i frågan om namnbytet på butiken
Den nya skylten sitter nu på fasaden Frank Holvik och Bengt satte upp den nya skylten
och flyttade den gamla skylten den första veckan i maj.
/Bengt

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen
Den nya exponeringen av sill-avdelningen har påbörjats och röda magasinsväggar ramar
numera in avdelningen. Nu säljs Seafoods t-shirt, kepsar, förkläden, vimplar mm
tillsammans med sill. Mer arbeten kommer att utföras för att skapa en bra

kommunikation för Seafood och en trevlig miljö för turister och kunder. Prissättningen är
ny och bör också locka fler kunder till butiken framöver.
/Bengt

7. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 28:e augusti?

/alla

1. Föregående mötesnoteringar godkändes
2. Nuläget:
Nuläge ekonomi

Anders H

Föreningens saldo är i dagsläget 131,5 tkr, hyra för maj är inte betald ännu.
Anders och Jan-Anders har gjort en ny budget med de nya förutsättningarna
och kommit fram till den årshyra som behövs för att klara de kostnader som
kvarstår efter att överlämnandet av ansvar för service och investeringar för
butiksinventarierna enligt den nya överenskommelsen.
Nuläge investeringsplan

Urban

Elfirman har varit i butiken och gjort en del fördelningar för nyplacering av
frysar. Mätningar behöver göras när det är större belastning i maj eller juni.
Elfirman behöver också en skiss på hur placeringarna av frysar ska vara, en
ritning över behov och önskemål. Vi behöver en kopia på en räkning för att
få elanläggningens ID, där man kan få statistik från elleverantören. Bengt
har skickat frågorna och en ritning till Kami och förmedlar informationen till
Urban och elfirman.
Nuläge butiksförsäljning

Bengt

Under april blev försäljningen hela 70.000kr bättre än mars. Kassation är fortsatt
hög ca 8000kr/mån.
Maj månad ca 90000kr bättre än april. Tendensen positiv. Påsken hade största
kassan. Kassation ca 7000kr
Juni har startat bra och på tisdag är det Sillens dag. Positiv trend hela tiden.
Det återstår att se om sommaren ger resultat som täcker vinterns förluster.
Till hösten kommer det att krävas utbildning för att sköta vardagsrutiner.
Öppettider för att minska ob- tilläggen
Varusortiment under vinter ska minskas något för att ha det som beställning.
Diskuterar med polygon om en app där kunden beställer sina varor och hämtar
när allt är plockat. Jag får ett offert från dem snart.

Kami vill säga ett stort tack till all idiell hjälp han har fått och till tålamodet med sen
inbetalning av hyran.

3. Genomgång av avtalsförslag och ny hyra vid omfördelning av
butiksutrustningen och ägaransvar
Efter att Jan-Anders och Anders gjort en ny budget med de nya förutsättningarna har
avtalet och den nya hyran diskuterats med Kami. Det nya avtalet och den justerade
hyran gäller från och med den juni 2017.
Ovan innebär att vi behöver skicka nya hyresavier från juni månad och framåt med ny
hyra.
Den skuld som Jan-Anders räknat fram, vill Kami betala under sommaren dvs han betalar
efter förmåga nu under sommaren och vill vid varje inbetalning ha ett momskvitto för sin
bokföring. Inbytet för den manuella charkdisken inklusive moms läggs också till skulden
som Kami betalar.
4. Försäkringsfrågan
Status i försäkringsfrågan som Gunnar diskuterat med Kami för att gemensamt spara
pengar.
/Gunnar
Gunnar och Kami har förhandlat fram en ny försäkring med de nya förutsättningarna.
Premien är nu halverad jämfört med förra årets premie.

5. Nuläget i frågan om namnbytet på butiken
Den nya skylten sitter nu på fasaden Frank Holvik och Bengt satte upp den nya skylten
och flyttade den gamla skylten den första veckan i maj.
/Bengt
Nu sitter en ny logo med Bojen bredvid Klädesholmens Direktförsäljning och logon för
Handlarn sitter på väggen tillsammans med Veckoaffisherna.

6. Aktivitetsplan för att öka sillförsäljningen
Den nya exponeringen av sill-avdelningen har påbörjats och röda magasinsväggar ramar
numera in avdelningen.
/Bengt o Lisa
Nu säljs till att börja med Klädesholmen Seafood kepsar och kylväskor tillsammans med
sill. Lisa och Bengt träffade under ett kort möte idag i butiken Anna, Annika och Morgan.
Mer arbeten kommer att utföras för att skapa en bra kommunikation för Seafood och en
trevlig miljö för turister och kunder. Prissättningen är ny och bör också locka fler kunder
till butiken framöver. Flaggsången utanför butiken har Klädesholmens flagga på ”Sillens
Dag”

7. Övriga frågor? Nästa möte bestämdes till den 28:e augusti.

Vid protokollet

_______________________
Bengt Palmqvist

Justeras

_______________________
Anders Hillberg

_______________________
Urban Johansson

