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Styrelsemöte 2020-03-09

§ 1 Val av sekreterare och justerare
Annika Jansson valdes till sekreterare.
Erik Bick och Annika Jansson utsågs att justera protokollet.
§2
Mötet fastslog följande fördelning av mandatperioderna
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§3
Fördela lite uppgifter inom styrelsen.
Kontaktsidan med alla aktiva finns på hemsidan www.bgu.nu/auto-draft-2
Sidan behöver uppdateras med de nya styrelseledamöterna och utvecklingsgruppskoordinatorerna. Erik sätter upp sin fotostudio hemma och uppmanar alla nya att ta kontakt
snarast för fotografering. Dessutom skall var och en se över sina uppgifter som är kopplade
till bild och namn. Skicka texten till Erik så lägger han in den på hemsidan.
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Medlemsregistret
Förteckning över ALLA kontakter sker i Group Office. Maths och Erik sammanställer
kopplingen mellan Group Office och Cardskipper hittills. Matilda tar på sig att fortsätta detta
och utsågs till ansvarig av medlemsregistret.
Matilda och Erik träffas för genomgång.
Marknadsföring
Marknadsföring kan ske med anslagstavlor, genom gruppers medverkan, länkar och våra
olika kanaler via sociala media,
Facebook; ”Bergum-Gunnilse Utveckling”, ”Hur utvecklar vi Gunnilse och Bergum”, ”Vi som
bor i Gunnilse”, ”Vi som bor i Olofstorp”, ”Skördefesten i Olofstorp”, Lärjedalens
Lokalproducerade” och ”Björsjöås Vildmark”
Samt Instagram ”bergumgunnilseutveckling” olbryggare@bergum-gunnilse.se
Marknadsföringsgruppen kommer att arbeta med vad som är viktigt att föra ut och hur.
För kommande marknadsföring ansvarar Mascha och Erik.
Politikerpåverkan
Vi har tidigare haft möte i Bergumsgården med ansvariga politiker från de olika partierna.
Nytt möte den 26 augusti 2020 där vi följer upp de frågor som vi har haft med på agendan till
exempel Centrumgruppen Gunnilse, Centrumgruppen Bergum, Depån i Gunnilse,
sprängämnesdepån i Knipared, frågor till Fastighetsnämnden, Översiktsplaner och samråd,
slakteri m.m. Tim går med i Centrumgruppen.
§ 4 Medlemsökning
Vi diskuterade hur vi kan öka antalet medlemmar. Ett förslag är att öka på insatserna vid
olika event. Ett förslag är Utskick till hushållen i vårt område. Reklamblad och annonser på
anslagstavlor, affärer.
§ 5 Utskick
Förbereda för ett allmänt utskick till alla hushåll i området.
Utöver reklam för olika event som ska synas på hemsidan behöver ett översiktsblad lämnas
till hushållen inom BGU.
§ 6 Hemsida
Redaktör för hemsidan är Erik. Hemsidan behöver fler redaktörer. Nu arbetar Anneli och Erik
med detta. Kjell arbetar med ölbryggargruppen. Yvonne har bjudits in i gruppen. Det finns
plats för fler aktörer.
§ 7 Fototävling
På årsmötet 2020 spreds informationen om att en Fototävling kommer att anordnas under
året. Tema för tävlingen är ”Gamla byggnader 2020” inom vårt område. Bilderna kommer att
användas i kommande almanacka. Uppdraget att hålla i fototävlingen och närmare upplägg
bordlades.
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§ 8 Utvecklingsgrupper
Hur aktiverar vi utvecklingsgrupperna Gröna näringar och Local Food Node
- För BRG företräder Karin Ingelhag och för Fastighetskontoret företräder Martin Berg.
Till genomförda möten har var anslutningen varit svag. Vi avvaktar ett nytt möte och denna
gång måste Gbg Stads intressenter vara med och stödja och betala för hyrd lokal och fika..
§ 9 Företagsgruppen
Erik och Maths företräder företagsgruppen. Angereds företagarförening finns och kan ses
som ett exempel att efterlikna och Erik kallar de till ett nytt möte i Företagargruppen.
§ 10 Eventgruppen
Föreningsgruppen har ersatts av Eventgruppen, består av Charlotta, Tove, Malin Kardin.
Mötet valde att tillföra Tim, Matilda och Mascha till gruppen.
Nästa möte för Eventgruppen är 2 april 2020.
§ 11 Rapporter
Styrelsen ställde frågan om hur går det med Björsjöås Vildmark AB (SvB)? Erik lämnade
rapport om att man nu väntar på en brandsynsrapport. Utifrån den kan /ska åtgärder
genomföras så att övernattning kan bokas och genomföras. Elsystemet görs om för
närvarande.
”Hela Sverige ska leva” håller årsmöte den 31 mars 2020. Erik och några fler kommer att
presentera LEA, BGU och Björsjöås och delta på möte..
För Fritidslantgården vet vi ännu inte vem som är handläggare inom kommunen. Påminnelse
har skickats. Det måste vi ta reda på inför ett eventuellt anordnande av stormöte med
intressenter.
§ 12 Mötesdagar under verksamhetsåret
Styrelsen antog det förslag som Erik presenterade för kommande möten.
Styrelse- och koordinatormöte man kan delta på länk vi möten, Skype eller ”Skype In” via
tel. 031 3608130. (meddela senast 3 timmar innan mötet att du vill vara med via länk)
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Styrelsemöte forts.
9/11
4/1 2021
§ 13 Övriga frågor
Budget
Maths hade satt samman budget för 2020, som redovisades. Vissa justeringar gjordes.
Företagare bör tillfrågas om medlemskapet och informationen på hemsidan ska kvarstå före
eventuell avregistrering
Tävling
”Värva medlemmar” kampanj fram till 1 maj 2020.
Styrelsemedlem eller koordinator (inklusive gruppmedlemmar) erbjuds att delta. Den som värvar flest
betalande medlemmar fram till 1/5 vinner en middag för två på Rocchi’s!
Meddela med ett mejl till medlem@bergum-gunnilse.se vem du värvat och så snart de betalt så
registreras dina poäng.
Be den du värvar att gå in på BGU hemsidan www.bgu.nu/medlem och registrera sig och betala
medlemsavgifter där. Tänk på att vårt mål är att ca hälften av alla hushåll i vårt område är
medlemmar, dvs minst 1 000!
§ 14
Kontakt inom Styrelsen
Styrelsen håller kontakt via e-post eller telefonkontakt
§ 15 Avslut
Erik avslutade mötet
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