Protokoll från styrelsemöte Visingsö näringslivsförening 2015-12-10
Närvarande:
Thomas Teike, Rolf Björklund, Annsofie Tedman och Jan Lundh

1. Mötet öppnades
2. Dagordningen godkändes och Annsofie Tedman valdes till justerare.
3. Förgående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4 Rapporter:
a. Rolf redogjorde för möten med Gränna och destinationen där beslutades att fördjupa
samarbetet mellan Gränna och Visingsö och ett nytt möte är satt till 19/1-16
b. Jan redogjorde för workshop i Nässjö med Region, Länsstyrelse och Kommun i Jönköping.
Möte arragerades av Hela Sverige ska leva och hade stort fokus på kontanthantering kontra kort och hur
man säljer mot kontanter och hur man får in dem till banken. Jan uppmanades att beskriva läget på
Visingsö i en presentation.
c. Thomas Teike hade deltagit i ett möte med Visingsörådet och informerade att man talat om
sammanhängande stigar runt ön, rastplatser, toaletter som kostade 47 000 kr per år att tömma trots att
Visingsörådet skötte själva bytet av tunnor. Vi diskuterade om bättre skyltning av befintliga
vattenclosetter T.ex. bakom Kumlabykiosken och e.v. nya toaletter.
d. Annonser i Grännastrandens camping och Gränna Visingsö året runt, Thomas presenterade
offerter på annonser och mötet beslutade att skjuta frågan till nästa möte så att Rolf kan skaffa underlag
(hur såg annanseringen ut förra året).
e. Thomas fick i uppdrag av Bengt Svensson Visingsörådet att hitta en urvalsmetod för att utse
Årets Gränna/Visingsö-bo och Årets företagare på Visingsö. Beslut att annonsera i Visingsöbladet och
göra en möjlighet för ön att välja via mail och via röstlåda vid affären.
f. Jan redogjorde för sina kontakter med Region Jönköping som uppmanat till att söka
samarbete med Visingsö Näringslivsförening i projektet "I Grevens Tid". Regionen har hänskjutit
ärendet till Länsstyrelsen som Jan har tagit kontakt med "Sammarbetsprojekt", Jan avser att sätta ihop
en grupp bland företagare på ön och tillsammans med Jordbruktekniska Institutet, WWF, SLU och LRF
för att försöka skapa "I Grevens Tid"
g. Tomas Gunnarsson har köpt domänen "visingsonaringslivsforening.se enligt beslut på förra
styrelsemötet och avser att göra en sight där styrelsens frågor finns dokumenterade.

h. Styrelsen inbjuder Gerd Vetter till nästa styrelsemöte och redogöra för arbetet med
Kartfoldern, Lillemor måste inkomma med info om vilka som betalat för att vara med i foldern så att
kartfoldergruppen kan utforma den.
i. Eftersom Gerd även leder Skördefestgruppen kommer även den frågan att avhandlas på nästa
styrelsemöte.
5. Lillemor Hansen är på semester men har lämnat en ekonomisk rapport det finns 144 205:- i likvida
medel i föreningen.
6. Som övrig fråga diskuterade hur föreningens anslagstavla utanför affären skall användas och förslag
om hur överskriften ska se ut framkom. Thomas och Rolf kommer med förslag.
7. Nästa möte sattes till 14/1 - 16
Mötet avslutdes.
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