Styrelseprotokoll den 12/9 2017 för Svenstaviks Företagarförening.
Närvarande: Christer Söderlund, Curt Johnsson,
Sonja Pettersson, Anders Hällberg.

§1

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av protokollsförare och justerare
Christer valdes till protokollförare. Anders Hällberg till justerare.

§3

Förgående protokoll.
Protokollet gicks igenom, justerades och lades till handlingarna.

§4

Företagarträff i Hackås.
Den 6 okt sker årets företagarträff i Hackås nya Föreningshus. Vi alla
Informerar medlemmar så att så många som möjligt deltar.
.

§5

Storsjöodjurscentret
-Kurt rapporterade om en första träff med kommunrepresentanter
som var positiva till fortsatta diskussioner utan att nu kunna lova
något.
-Kurt rapporterade från träff med Zipzane (Jamtli) som meddelade att
han var mycket nöjd med hur centret skötts och berömde
SFF:s medlemmar som ställt upp för centret.
-Varumärkesreklamen ska utvecklas och för ändamålet kontaktas
Ricard Olsén. Kurt tar första kontakten.
-Kurt rapporterade från första kontakten med Nordros om lokalerna
och framtiden. Fortsatta diskussioner följer.
.

§6

Övriga frågor
Fontän i ån aktualiserades. När bryggan blir klar 2018 bör vi få en
etablering av fontän. Frågan får mogna i styrelsen innan ytterligare
fördjupning sker.
-Sonja tog upp fråga om eljusspåret och återställningen efter
stormen Ivar. Styrelsen beslutade att sända skrivelse till Bergs
kommun ang. röjningen. Kurt fick uppdraget att skriva.

§7

Avslutning och nästa möte
Nästa möte bestämdes till den 24/10.
Ordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan

Justerare

Christer Söderlund

Anders Hällberg
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