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Föreningen Hållbart byggande i syd
Styrelsemöte 140116
Närvarande
Anders Ejlertsson
Karin Höijer
Jeanette Lindström

1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare
Mötet utser Jeanette Lindström till sekreterare.

3. Föregående protokoll
Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

4. Genomgång av ekonomin
Det ser fortfarande bra ut för oss ekonomiskt.

5. Planering inför föreläsning 31/1
Heldagen startar med registrering och mingel 8.30 och håller på till ca 17.00. Mer detaljerat
program kommer upp på hemsidan inom kort.
Karin informerar Sjöbo gästis om att vi önskar kaffe vid minglet.
Anders kontaktar Klas angående taxi från Sturup till Sjöbo på morgonen.
Anders kollar av transport med Lars när det börjar närma sig.
Jeanette fixar två presenter som tack till föreläsarna.

6. Marknadsföringsåtgärder
Jeanette har varit i kontakt med Magnus på Grafotryck i Simrishamn. Direktutskick, A5-vykort,
färgtryck, adress och porto kostar 7 kr/styck exkl. moms. Han uppskattade att vår kundkrets är
500-1 000 stycken. Mötet beslutade att göra ett försök. Ger det resultat kan det vara aktuellt att göra
ett nytt utskick i höst. Jeanette kontaktar Grafotryck. Jeanette och Sam börjar spåna på grafisk
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utformning. Målet är att ha den grafiska formen färdig innan månadsskiftet jan/feb.
Vår facebooksida behöver fixas till innan vi går ut och ber medlemmar och andra att gilla den.
Smidigast är om alla görs till administratörer. När vi lägger ut information om våra aktiviteter är det
säkrast att göra det som vanliga statusuppdateringar i stället för som evenemang för att minimera
risken att någon försöker anmäla sig genom att trycka på tacka ja-knappen. Vi behöver fler bilder
för att lätta upp det lite (förslagsvis från våra träffar eller något annat passande). Karin fixar lite med
detta. Vi andra går in och kollar av.
Var och en ansvarar för att ha koll på de tidningar man har tilldelats. Har de kalendarium? Passar de
oss? Vill de skriva om oss? Kommer de att ha något tema som passar oss (läste t.ex. att Bygg &
Teknik ska ha Sunda hus-tema till sommaren)? Skaffa en kontakt på de tidningar som är intressanta
och informera dem om vår verksamhet.

7. Planering inför årsmöte
Föreningen har årsmöte 25 februari. Övriga beslut gällande årsmötet bordlägges till nästa
styrelsemöte.

8. Övrigt
9. Nästa styrelsemöte
Datum för nästa styrelsemöte beslutas via e-post. Mötet bör vara senast vecka 6 för att Karin ska
hinna lägga ut information om och kallelse till årsmötet på hemsidan.

9. Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet
.......................................................
Jeanette Lindström

Justeras
.......................................................
Karin Höijer

