
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte den 22 november 2018 

  Närvarande: Ingrid Werger, Ingrid Borbély, Katinka Husberg, Marianne Persson och Görel  

                       Settfors(adjungerad). 

 

§ 1 Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Föregående protokoll lades till handlingarna.  

§ 3 Ekonomin. Christer var inte närvarande, men det är inga problem att göra inköp. 

§ 4 Arbetsordning. Robert Hallberg har som vanligt sammanställt ett trevligt Klotter 

och det är utskickat till medlemmarna tillsammans med inbetalnigskort.    

 Fokusveckorna rann ut i sanden, delvis pga dålig information från Fair Trade 

återförsäljarna och Fairtrade Sverige. Vi slopade också att stå på MAXI, eftersom 

de inte hade något speciellt arrangemang.  

§ 5   Butiken. Vi har haft ett butiksmöte med stor uppslutning. 1 ny volontär och 2 

”återvändare” har också börjat. Utbildning/info för de nya behöver planeras o 

genomföras i januari/februari, av Ingrid B. Ingrid W och/eller Marianne kan också 

delta. 

§ 6 Info-frågor. Ingrid W och Marianne deltog i Regionmötet i Ystad den 21/10. Ett 

trevligt och bra möte, där även Emily Turgman Gruin, styrelserepresentant 

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna, deltog. Fair Trade återförsäljarna har 

inte haft någon anställd sedan 2017 och den nya styrelsen har endast varit igång 

i 6 mån, vilket förklarar varför vi inte fått någon information. 

 De flesta butiker som deltog, rapporterade sämre omsättning och färre kunder, 

utom vi.  

 Ystad har haft stora problem och nu tvingats säga upp sin anställda. Har svårt att 

få volontärer. 

§ 7 Ida Helgesson och Robert Hallberg informerade om Klotet och Fair Trade, när    

Kungsgårdsskolan hade temadagen, Hållbar Utveckling den 8/11. Det hade gått 

bra.  

§ 8  Valberedningen Görel Settfors och Ingrid Borbely, frågade alla närvarande om de        

ville fortsätta som styrelsemedlemmar. Fick blandade svar och går vidare med sitt  

arbete.  
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§ 9 Övriga frågor. Ingrid W hade hört att Amnesty stått på Rönneskolan och   

informerat. Kan det vara något för oss? Vi får ta reda på mer. 

 Årsmötet behöver planeras. Enades om att det behöver vara någon form av 

föreläsning. Olika förslag kom upp, som undersöks innan vi bestämmer datum vid 

nästa möte. 

§ 10             Nästa möte onsdag 23 januari 18:00 eller 17.30 i butiken. 

 

§ 11             Ordförande tackade för ett givande möte och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 Ängelholm den 22 november 2018 

 

_____________________ ____________________ 
Ingrid Werger, Ordförande Marianne Persson, ledamot 

 

 


