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Administrerat och utvecklat webbplatserna olundo.se/foretag och olundoforetagen.se.
Samarbetat med Oland Visorinför kommande evenemang 2017.

Varit på möten, gjort skrivelser för bankomatfrågan i Alunda centrum.
Haft en styrelserepresentant (Carina Pettersson) i Företog i Somverkan - möten.
Diskuterat föreningens logotype om ett eventuellt byte ska ske i framtiden.

lnfört nya rutiner vid värvandet av nya medlemmar.
Arbetat med medlems- och nyhetsbrev.
Lyft fram den gemensamma företagsannonseringen i UNT så information
når alla medlemmar.
Styrelsen har deltagit i en styrelseutbildning.

Arbetat med medlemsservice via Föreningens båda

FB - Sidor.

Samarbete vid olika evenemang som anordnats av medlemmar
som exempelvis Textilpimpo Alundo 2076 och Julmorknaden 2016.

Handlargruppen har haft frukostmöten under 2016.
Föreningen har varit gästvärdar iör Företog i Sqmverkqns föreläsningar och projekt.

Mia Mattsson ordförande
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Alunda företagareförening är en förening för företag i Alunda. Föreningens
mål och syfte är att företagen ska ha givande kontakt med varandra i form av:

möten, gemensamma evenemang, gemensamma annonseringar, nätverka, utvecklas
och gemensamt marknadsföras. Föreningens motto: "Vijobbar tillsammans för att utveckla Alunda",
Medlemskap
Under 20L6 har styrelsen haft till uppgift att värva fler medlemmar till föreningen. Styrelsen har

arbetat med kontaktnät, infoblad , föreningens båda webbplatser, FB och muntlig information. FiS
(Företag i Samverkan) har bistått med ekonomiskt stöd av marknadsföringsmaterial. Föreningen har
nu 78 medlemmar.

Möten
Föreningen har haft ett årsmöte under 20L6.
Föreningen har haft ett höstmöte under 201-6.
Föreningen hade 7 styrelsemöten under 2016.

Styrelsen uppgifter 2016
Styrelsemedlemmars olika ansvarområden:

o

Ordförande:
Leder föreningen, möten och representerar föreningen i olika sammanhang. Ansvarar

att styrelsens beslut genomförs och är firmatecknare tillsammans med kassören.

o

Sekreterare:
För protokoll vid föreningens möten, utskrift av protokoll samt ansvarar

för

viss

dokumentation med pärmsystem. Medieansvarig tillsammans med en styrelseledamot
eller suppleant.

o

Kassör:

Handhar föreningens ekonomi och bokföring. Upprättar de årliga balans- och
resu ltaträ kninga rna.

o

Styrelseledamöter:
Deltar i beslut och genomför de besluten som åligger styrelsen.

o

Suppleanter 2 st. Ersättare till övriga styrelsemedlemmar samt deltagande i allmänna
styrelseuppgifter.
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