
 
 

                            

             Styrelsemöte 

                                            Onsdagen  den 13 mars 2019 

                                         Kl 17.00 på Strike & Company i Örebro  
Närvarande:  Rune Karlsson, Peter Rydell, Håkan Odelsten, Tomas Rohlén, Ulf Johansson 
 och Stig Lindkvist 

§1. Rune (ordförande) förklarar mötet öppnat. 

§2. Dagordningen lästes upp och godkändes utan ändringar. 

§4. Förgående protokoll läses igenom och lades till handlingarna 

§5. Medlemmar: Inget att rapporterar just nu.  
 
 
§6. Ekonomi: Saldo på kontot 281833kr 190313. Kundfordringar 0kr,  
                         Leverantörskulder57000kr Milano resa 
Vid nästa bokslut kontrollerar vi hur många anställda Milab har. 
Vinst ca 99000:- 191231 inkl.. bonuspengar .Totala bonuspengar borde bli ca 236000:- 
Säga upp avtal med Monitor innan årsskifte > Hans ordnar. Klart 
Rune kontaktar Tools om intresse finns att ha avtal med T-Verkarna. >Rune träffar dem 16/11 > Klart 
Bolagsverket kommit nya regler för Ekonomiska föreningar Rune, Hans och Ulf kollar över om de 
stämmer med våra stadgar innan året är slut. >klart 
Nästa år som styrelsen skall justeras skall vi ändra på bolagsverket att vi skickar information via mail 
och inte post. Hans lägger in budget i Aspia.> pågående 
                                      
§7. Hemsidan:  Ekonomidelar har skaffat ny hemsida titta hur den ser ut om vi skall göra en helt ny 
snart uppe för påseende,> Klart.  Hans kollar med TKS data om intresse finns. Kontrollera om avtalen 
finns upplagda på hemsidan. >pågående väntar offert. Mediaconcept heter de som gjort Ekonomide-
lars hemsida (Robin Sjögren). > pågår 

§8-9 Marknad, arrangemang och aktiviteter: Peter sitter med i kursråd för Yrkesakademien. Rune sit-
ter med i styrgrupp för Tullängsskolan, Tord sitter med i styrgrupp i Hallsberg. Tord sitter kvar tillsvi-
dare. > kvarstår 

§10. Övrigt: Rune kontaktar Handelskammaren om exportresa till nästa möte och även Teknikföreta-

gen och Almi om de har några förslag. Pågående. Rune har fått förslag från Almi och Handelskamma-

ren planen att den skall genomföras våren 2019. Gå vidare med Handelskammare Alt 1 Italien Alt 2 

Polen. > pågår. Ulf skickat ut intresseanmälningar 7 anmälningar gjorda. > Klart resa bokad 

Förslag till olika besök Underleverantörsmässa, tillverkare, vinproducenter, fabriker 

Norra Italien som region och Budget. Hans plockar fram ett mer konkret förslag på resa och program. 

Rune tagit över och kontaktat Resia (Anneli Kardell) budget 90tkr ca 10-20 personer On - Lö i maj. 

Budget ca 115tkr för 11 anmälda medlemmar. > Klart 

Rune undersöker med Almi om besök som kan bokas in. 

Stadgeändringar Ver 4 :Styrelsen beslutar lägga fram förslag till årsmötet. > Pågår 

Årsmöte 13 mars Strike Peter bokar, styrelsemöte kl. 17.00, årsmöte kl. 18.00.klart 

 

 



 
 

                            

 

§11. Avslutning: Rune tackar styrelsen för ett bra möte  

 

               Nästa styrelsemöte på återkommer om det. 

                                                        Kallelse kommer  

 

 

        ______________________________                    ______________________________                                        

                         Vid protokollet                                                                   Ordförande 


