Protokoll för årsmöte för ideella föreningen
KLAURA - POP UP MARKET
Torsdagen 2016-02-18
kl. 18.00
Gräsvik 8, Karlskrona
Klaura - pop up markets lokal

Närvarande: Ursula Hass, Torbjörn Ström, Malin Wendel, Peter Jörgensen,
Helen Allevang, Vera Frederiksen Zhotkevich, Jenny Svensson, Svetlana
Leuchuk och Maira Rahme
1.

Mötet öppnandes av Ursula Hass.

2.

Röstlängden för mötet fastställdes.

3.

Val av ordförande för mötet blev Ursula Hass

4.

Val av sekreterare för mötet blev Malin Wendel.

5.

Val av protokolljusterare och rösträknare blev Peter Jörgensen och Vera
Frederiksen Zhotkevich.

6.

Mötet har blivit utlysts på rätt sätt.

7.

Föredragningslistan fastställdes.

8.

Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret (se separat blad ”Årsberättelse”)
delades ut, gicks igenom och fastställdes samt lades till handlingarna.

9.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret lästes upp.

10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2015 togs.
11. Fastställande av medlemsavgifter blev 100 kr för 2016 per
medlem/stödmedlem.
12. Verksamhetsplanen fastställdes gällande följande aktiviteter;
Vårens verksamhet
* Genomföra projektet KOMM IN
* Pop-ups, 2 st i statsmiljö under våren - en Karlshamn och en i Karlskrona
* Hyra ut lokal till träffar för andra entreprenörer och de som finns i
företagens nätverk.
* Fredagsfika med besök.
* Boost seminars - vad behöver vi?
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Långsiktig utveckling
* Infoblad om vad som gäller när man hyr på Klaura
* Att vi genomför KOMM IN-projektet kommer säkerligen ge effekter. Vi kan
fundera på vad som kan vara steget efter - kanske en
marknadskommunikationsplan som vi kan genomföra.
* Fikaträffar med entreprenörernas respektive kunder/nätverk. Vi kan gå ut
med den möjligheten mer! Ta med det i infon om att hyra på Klaura
13. Den ekonomiska planen för kommande verksamhets-/räkenskapsår
behandlades.
14. 0 motioner har inkommit till årsmötet, d v s finns inga att behandlar.
15. Val av styrelse
Louise Lindén - redan valda på 2 år from 2015
Helen Allevang - redan valda på 2 år from 2015
Peter Jörgensen - valdes på 2 år
Mika Hallor - omval, valdes på 2 år
Lana Leuchuk - omval, valdes på 2 år
Alfred Appelros - nyval, valdes på 2 år
Till föreningens ordförande för en tid av ett år valdes Ursula Hass
Till föreningens revisor för en tid av ett år valdes Iris Holts Lindström
16. Val av valberedning
Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Jenny Svensson
och Vera Frederiksen Zhotkevich.
17. Den övriga fråga som togs upp var förslaget att varje arbetsplats på Klaura
skyltas upp, såväl i marknadsföringssyfte för det aktuella företaget som för
lokal- och föreningssyfte generellt. Det bör vara informativt och tydligt för
besökare och övriga företagare.
18. Sammanträdet avslutades.

Karlskrona 2016-02-23

---------------------------Malin Wendel, sekr.

-------------------------------Ursula Hass, ordf

-----------------------------Peter Jörgensen , just

