Närvarande på möte 4, 2019
"Lars Lönnstig" <lgg.lonnstig@gmail.com>
"Bengt Palmqvist" bengt.palmqvist1@telia.com
”Magdalena Kvarning” <m.kvarning@gmail.com>
”Bengt Jamot” <bengtjamot@gmail.com>

Styrelsemöte 4, den 8 juli kl 19.00

Agenda, ordinarie styrelsemöte:
1. Föregående mötesnoteringar från den 27 maj 2019
2. Nuläget:
Andelsförsäljning och ekonomi?
Butikens försäljning

Gunnar
Bengt

3. Presentationen den 1 juni i Rödakorslokalen.
Vi går igenom presentationen och de möte vi haft med Samhällsföreningen varav ett idag
den 24 juni.

4. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen eller till
skolan.
Bengt, Lars och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och en
eventuell lösning med Bojen. Detta blir en diskussion om hur och om vi ska gå vidare
med att hitta ett samarbete med museet? Vad ska göras under sommaren och hur vi
fördelar uppgifter mm
/Lasse, Gunnar, Bengt J och Bengt P

5. Övriga frågor?
Bidrag för solceller är beviljat och styrelsen behöver svara på om man önskar en
utbetalning av bidraget.
Kami har en offert på ledljus som Urban kikat på?
Nästa möte, förslag?

/alla

Noteringar, ordinarie styrelsemöte:
1. Föregående mötesnoteringar från den 27 maj 2019 godkändes.
2. Nuläget:
Andelsförsäljning och ekonomi?

Gunnar

Gunnar har bifogat nuläge vad gäller resultat och balansräkning det är just
nu förlust och detta beror på att Kami ligger efter med
hyresinbetalningarna.
Inga nya andelar har kommit in.

Butikens försäljning

Bengt

Försäljning juni 2019 har varit drygt 9% sämre än 2018
Under juni 2019, 5140 kunder och det var 2018, 6005 kunder. Sommaren
2018 var ett exceptionellt varmt och solig.
Butikens försäljning från 1 januari till och med den 30 juni 2019 är ca 3%
lägre än motsvarande period 2017.

3. Presentationen den 1 juni i Rödakorslokalen.
Vi går igenom presentationen och de möte vi haft med Samhällsföreningen varav ett den
24 juni.
Lars har också träffat en representant för muséet och diskuterat förslaget om att sätta
upp en filial till Muséet på Bojen som kan visas ihop med fabriksförsäljningen och
sillprovningar. Muséet är positiva till att hjälpa till med detta och att förse Bojen och
Affärsföreningen med material.

4. Genomgång av nuläget angående Sillmuseet i anslutning till Bojen eller till
skolan.
Bengt, Lars och Bengt redovisar vad som hittills skett med museets planer och en
eventuell lösning med Bojen. Detta blir en diskussion om hur och om vi ska gå vidare
med att hitta ett samarbete med museet? Vad ska göras under sommaren och hur vi
fördelar uppgifter mm
/Lasse, Bengt J och Bengt P
Affärsföreningen beslöt att gå vidare med upplägget och att ge Kami beskedet att vi
påbörjar en ombyggnad av butikslokalen för att inrymma en filial till muséet och en butik
med minskad butiksyta. Styrelsen ser många positiva möjligheter med att kombinera
butik, fabriksförsäljning, sillprovningar och möjligheter för turister att se delar av
muséets innehåll under samma tak. Vi diskuterade också förslag på att ge företag från
STO området möjligheter till hel eller halvdags konferenser i lokalen som avdelnings eller

företagsaktiviteter i samband med besök på muséet, sillprovning, fabriksförsäljning för
sommarpresenter eller julklappar mm under året.
Styrelsen avser också att lyfta frågan om bidrag från Leaders i Stenungssund,
turistsatsning hos kommunen m.fl. möjligheter, vi planerar också att träffa Klädesholmen
Seafood för att engagera dem i arbetet.

Samhällsföreningen har ett önskemål om att Affärsföreningen tillsammans med muséet
lämnar över en skiss och en presentation om hur verksamheten på Bojen och i
Muséefilialen skall se ut och fungera. Förslaget ska lämnas in den och presenteras den 19
augusti.
Affärsföreningen och Muséet träffas för att diskutera detta den 15 augusti.
Bengt J och Bengt P träffar Kami för en genomgång den 14 juli klockan 14.00 på Bojen.
Bengt J tar reda på kommunens krav som vi förmedlar vidare till Kerstin Björn som lovat
att hjälpa till med en ritning/skiss över Bojens nya upplägg, ritningen ska vara ett
underlag för kommunens bedömningar av brandsäkerhet och andra krav som ställs på
den ändrade verksamheten

5. Övriga frågor?
Bidrag på 20% för solceller är beviljat och styrelsen behöver svara på om man önskar en
utbetalning av bidraget.
Kami har en offert på led-ljus som Urban kikat på?

/Urban

Frågorna tas upp på nästa möte (Urban var inte med denna dag), det gäller också
besked om bidrag för solceller som inkommit.

Nästa möte, bestämdes till den 12 augusti klockan 19.00 i biblioteket

______________________
Bengt Palmqvist

Justeras

_______________________
Lars Lönnstig

_______________________
Magdalena Kvarning

