Protokoll styrelsemöte
Tid:
2019-01-25 kl: 09.30–11.00
Plats:
Jönköping Airport
Närvarande:
Herman Larsson, Jönköping Airport
Christer Gustafsson ROL Production International
Maria Roos, Kinnarps
Anna Tjelta, OnePartnerGroup
Dennis Roskvist, Compass Fairs Sweden
Per-Olaf Keitsch, Hoval Enventus
Anna Henebäck, Arbetsförmedlingen
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköping kommun
Ej närvarande
Henrik Älverdal, Jönköping Airport
B-O Hulting
Conny Eriksson, Arbetsförmedlingen

1. Mötes öppnade - Herman öppnade och hälsade alla välkomna till
bunkern i källaren på Jönköping Airport
2. Val av justerare – Dennis valdes att justera
3. Föregående protokoll – 2018-11-23 Godkänt
4. Ekonomi -Christer informerade att det är ett litet minus emot
budgeterat för 2018 men förningen har ett plus på ca 19 000 kr i
kassan vid årsskifte
5. Årsmöte 28/3 KL 12.00–13.30 (11.30 - 13.30)
Förslag på punkter
Egert Patrik kollar med honom kan.(Kanske service station)
Resevaneundersökning – Patrik undersöker
CSR Småland Cirkulär ekonomi Patrik undersöker
Ronny VD Jönköping Airport, Herman kollar
Patrik fixar en inbjudan som går ut senast 2 veckor före årsmötet.
6. Verksamhetsberättelse 2018 Herman om året B-O
Herman skriver ihop lite om det gånga året som ordförande
Patrik och B-O tittar på en struktur

7. Hedenstorpsdagen 2019? 27 april
Arbetsmöte i gruppen den 30/1 kl 12-13
8. Kommande nätverksträffar VT 2019
4 st sista fredagen i månaden
Lindströms, Skövde fyrhjulingar
Röshult Christer undersöker
feb, mars, april, och maj Skövde fyrhjulingar i maj
9. Medlemsvård/rekrytering
Nyhetsbrev 4 gånger per år – Patrik skall besöka företag på
Hedenstorp
Undersöka möjligheten med att anlita en praktikant via
arbetsförmedlingen för att ta fram en lista på alla företag med
kontaktuppgifter. Arbetsförmedlingen undersöker möjligheten.
10. Prioriterade frågor
Kollektivtrafik – möte inbokat med länstrafiken
Service station – arbete pågår
Trafiksituationen – parkerade lastbilar/släpp på område.
Hastigheten genom området – Patrik undersöker med
trafikavdelningen
11. Info från näringslivsavdelningen –
Patrik berättade att Kickstart Digitalisering har start med första
omgången med företag ifrån Bankeryd men att ett av företagen
kommer ifrån Hedenstorp.
12. Info arbetsförmedlingen
Anna ser en vis avmattning, men inte något större hot, Finns brister
inom många yrkeskategorier. Finns digitalt verktyg på AF hemsida
som skall vara ett stöd för företagen som söker kompetens
13. Övriga frågor
Herman redogjorde för att e-handels projekt där det genomförts en
förstudie och ansökan – som mynnat ut i ett relativt stort projekt där
regionen har anställt Nicklas Engström som projekt ledare. Projektet
skall ha en kickoff den 6/2-2019
Dennis kommer att sluta som VD för att jobba i en annan roll på
Compassfairs och han kommer samtidigt flytta hem till Danmark
igen. Efterträdare är Petra Larsson börjar som VD Compassfairs i
Jönköping

14. Nästa styrelsemöte samt kalender
kanske 1 mars om behovet finns inför årsmötet

Vid protokollet
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Dennis Roskvist

