Närvarande:
"Urban Johansson"<ur.johansson@telia.com>, "Lisa Holvik"<holvik@telia.com>, "JanAnders Andresson"<jan-anders.andersson@live.se>, "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,
anders@andersnilsson.com
Välkomna till styrelsemötet den 28 augusti kl. 19.00
Agenda:
1. Föregående mötesnoteringar
2. Nuläget:
Nuläge ekonomi

Anders H

Nuläge investeringsplan

Urban

Nuläge butiksförsäljning

Bengt

3. hur blev utfallet med nya exponeringar och produkter från Klädesholmen
Seafood?
Hur har försäljningen påverkats av de förändringar som genomförts med miljön i
sillavdelningen?

/Alla

4. Butikens planer för hösten
Bengt undersöker med Kami om vi kan få information om hur årets vintersäsong kommer
att utvecklas?

5. Övriga frågor? Nästa möte, förslag den 28:e oktober?

Noteringar 28 augusti:

1. Föregående mötesnoteringar godkändes
2. Nuläget:

/alla

Nuläge ekonomi

Anders H

Föreningens saldo är i dagsläget 191tkr, utestående hyresskulder är nu
betalda. Hyresavier med ny månadshyra är skickade till Kami.
Nuläge investeringsplan

Urban

Elfirman har varit i butiken och gjort mätningar nu när det är större
belastning. Elfirman har fått besked om att placeringarna av frysar ska vara
oförändrade. Kopia på en räkning för att få elanläggningens ID är skickad,
där man kan få statistik från elleverantören.
Man har gjort vissa omfördelningar i grupperna, arbetet pågår fortfarande
och man planerar för ny säkringscentral. Det kommer att behövas en dag
för arbetet där butiken är stängd.
Urban tar också fram en offert och en kalkyl för ledljus i butiken som
underlag för en diskussion tillsammans med Kami.

Nuläge butiksförsäljning

/Bengt

”Mitt intryck är delat. Som ny butik för mig så tycker jag att jag har lärt mig
mycket hur det rullat och hur vi ska göra inför nästa år. Det innebär att resultat
är bra dock mindre än väntat. Lönekostnaderna var för höga under juli, det
kommer inte att upprepas inför nästa år. Kassation fortsatt hög pga. dålig
koncentration vid beställningar.
Jakob slutar senast 2017-09-30. Det behöver vara en person i taget i butiken,
Ny kille från AF lär sig svenska och tar över vissa jobb som Jakob skötte samt att
han kanske kan rycka upp ambitionsnivån och ordningen i butiken.
Vår satsning på kulglass från Sia tycker jag var positivt och ytterligare satsning
på caféet är viktig.”
/Kami

3. hur blev utfallet med nya exponeringar och produkter från Klädesholmen
Seafood?
Hur har försäljningen påverkats av de förändringar som genomförts med miljön i
sillavdelningen?

/Alla

Sillförsäljningen hittills i år är drygt 600tkr där årets sill har den största andelen på ca
18,5%. Fördelningen per månad påverkas av påsk, sillens dag och midsommar, vi har
ingen jämförelse mot 2016. Anders N tar fram förslag om fler produkter att sälja som har

samband med ”Sillen” och ett samarbetsupplägg mellan Klädesholmen Seafood och butiken
samt att förbättra miljön i Sillhörnan med foton eller liknande.

4. Butikens planer för hösten

Bengt undersöker med Kami om vi kan få information om hur årets planer inför
vintersäsongen kommer att utvecklas?

Vår försäljningsstrategi bygger på fler element som jag hoppas kan ge resultat trots att tyvärr
priserna på produkten inte blir billigare men det kan bli intressant genom att det blir fler
kampanjer.
1- Fortsätter med Handlarns centrala kampanjer som gäller i två veckor
2- Grönsakskampanjer parallellt med tempo kampanj veckovis. Startat med detta redan
vecka v 34.
3- Från september kör vi 5 produkter extra kampanj uttagna från tempo.
4- En kampanj som jag funderar på så länge är att öronmärka en extra dagrabatt. Där
ev. måndagar ges 10% rabatt om man handlar minst 250kr (exkl. tob och tidningar).
eller handla för 250kr och få nåt på köpet.
5- Öppettiderna kommer att ändras i september .
mån-torsdag 9:00–18:00.
fredag: 9:00–19:00.
lördag 9:00–18:00
söndag: 10:00-16:00
Andra förslag tas gärna emot.
De nya utbud som ska gälla framåt bör synas på utsidan av butiken och kanske på
Facebook.
Önskemål om att det ska finnas en krok för hundkoppel och kanske en vattenskål utanför
butiken.

/Bengt
5. Övriga frågor? Nästa möte den 30:e oktober.
Vid protokollet

_______________________
Bengt Palmqvist

/alla

Justeras

_______________________
Anders Hillberg

_______________________
Urban Johansson

