Nr. 15-09-02

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE
NORDANSTIGS FÖRETAGARFÖRENING

Datum: onsdag 2/9 2015
Plats: Kulturhuset Bergsjögården Lilla Salen 13.30 till 15.30

Kallade:
Per-Ola Wadin, Ordförande

Närvarande:
Ja

Daniel Arenholm, Vice Ordförande

Ja

Göran Ekblom, Ledamot

Ja

Börje Lindblom, Adjungerad

Ja

Maggan Fredholm, Ledamot

Nej (ingen ersättare)

Lisa Bergman-Östman, Ledamot

Nej (ingen ersättare)

Alf Bohlin, Adjungerad, Jättendal

Nej

1.
2.

Mötet öppnas
Mötet förklarades öppnat.
Val av mötets ordförande, protokollförare och justerare.
Till Ordförande för mötet valdes Per-Ola Wadin
Till protokollförare valdes Daniel Arenholm
Till Justerare valdes Göran Ekblom

3.

Föregående Protokoll
Ej genomgånget. Noterades att förra mötet var Årsstämma.

4.

Ekonomirapport
Ej genomgånget på grund av frånvaro.

5.

Diskussion Överenskommelsen.
Information från Per-Ola Wadin:
Per-Ola valdes av Överenskommelsens initiativtagare att vara representant för från NFF i
projektet, vars syfte är att skapa samarbete mellan civilsamhälle och Kommun, samt näringsliv.
Ambitionen med projektet i denna fas att skapa underlag för beslut i Kommunfullmäktige.

6.

Diskussion Mobilsamåkning
Information från Per-Ola Wadin:
Per-Ola informerade om projektet.
Beslut: Styrelsen var eniga om att ta ställning till projektet när och om NFF får en förfrågan om
att vara remissinstans eller ha en åsikt om initiativet.

7.

Diskussion Ny Näringslivsstrategi
David Lindqvist, tillförordnad Näringslivschef närvarade och informerade att arbetet med en
ny/uppdaterad Näringslivsstrategi har initierats. David uttryckte en önskan om att NFF skall
vara det organ som kanaliserar Nordanstigs näringsidkares synpunkter samt fortsatt vara
delaktiga i utvecklingen och tillväxten, samt ett mera attraktivt företagsklimat av det lokala
näringslivet.
Möte för Näringslivsrådet sker 8 september 2015, kl. 12.00 på Bergsjögården.
Beslut:
7.1 Samarbetsavtal & Näringslivsråd
7.1.1 Styrelsen beslutade att fortsatt verka för att det befintliga Samarbetsavtal och
Arbetsordning som beslutades 12-06-07 i Kommunstyrelsen som NFF har med kommunen ska
uppdateras. Till årsskiftet skall styrelsen fortsätta verka för att Samarbetsavtalet och
Arbetsordninge förnyas, enligt nya, samt önskemål som förmedlades i skrivelser 2014-12-04
och 15-03-11. Tills vidare gäller nuvarande samarbetsavtal, som förlängs årligen per automatik
(enligt Stig Eng).
7.1.2 Styrelsen beslutade också att verka för att i nya avtal verka för att framtida avtal och
arbetsordning och beslut i Näringslivsrådet ska protokollföras och vara underlag och ha mandat
för beslut i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, samt i de fall rådet inte är eniga
genomföra votering.
7.1.3 Styrelsen belyste vikten av att vara remissinstans för arbetet med den lokala
utvecklingsplanen (LUP) som näringslivsstrategin är en betydande del av, samt övriga initiativ
där NFF medlemmar berörs. Beslut togs att driva frågan i Näringslivsrådet.
7.1.4 Styrelsen betonade vikten av ett fungerande Näringslivsråd enligt samarbetsavtal och
Arbetsordningen, och ställer sig därför frågande till att på Näringslivsrådets möten addera
ytterligare föreslagna organisationer och andras närvaro. Näringslivsrådets syfte är att utveckla
och verka för ett förbättrat företagsklimat. Det lokala företagsklimatet är grunden för hur
företagande, kompetensförsörjning och välfärd utvecklas. Styrelsen beslutade att hänvisa till
”Andras närvaro- och yttranderätt” i den befintliga Arbetsordningen.
7.1.4 Styrelsen diskuterade kommande Näringslivsråd, kallelse och ordförandeskapet. Det
poängterades att rådets beredningsgrupp (Ordförande för NFF och Komunchef) är och ska vara
sammankallande och gemensamt bestämmer dagordningen enligt ”Beredning och Kallelse”
utifrån Arbetsordningen.
7.1.6 Styrelsen belyste vikten av att högst prioritera stimulans av det befintliga näringslivet. Av
den anledningen togs beslut att styrelsen ska på mötet 15-09-08 i enighet verka för att:


Arbetsordningen följs. (fortsatt verka för ”Andras närvaro- och yttranderätt” och
”Beredning och Kallelse” följs.









Förtydliga NFF Ordförandes roll.
Näringslivsrådet behåller fokus på näringslivet och företagsklimatet, med de
engagemang och projekt som NFF är involverade och representerade i. Övrigt socialt
ansvarstagande som föreslagits åligger tjänstemän och politiker. Andra organisationer
ska vid tillfällen kunna vara adjungerande.
Projektet NFF engagemang i ”Överenskommelsen” inte ska resultera i utökat arbete
jämte Näringslivsrådet. Styrelsen ska därför belysa vikten av att projektet innebär
positiva synergier mellan tjänstemän, civilsamhället och näringsliv.
Fortsätta driva frågan om uppdaterat samarbetsavtal och arbetsordning,
I de fall Kommunen önskar arbetsinsatser från NFF utanför samarbetsavtal och
arbetsordningen kräva överenskommelse om ersättning/kompensation för nedlagd tid.

7.2 Förenkla helt enkelt
Vidare beslutades att NFF ska driva på projektet ”Förenkla helt enkelt”, där tjänstemän och
politiker fått utbildning av SKL att arbeta fram en serviceanda som ska utformats utifrån
företagens villkor och som skapar en närhet mellan tjänstemännens medarbetare och
kommunens företagare och ett genuint engagemang för företagens bästa. NFF önskar
information om vem av tjänstemännen som är ansvarig för projektet och hur det ska integreras
med nya näringslivsstrategin och vara en agendapunkt på Näringslivsrådet.
7.3 Ny agenda för Näringslivsrådet
Det beslutades att i det fall som kommunledningen vill frångå eller förnya Samarbetsavtalet
eller Arbetsordningen, så ska NFF verka för att nytt beslut i Kommunfullmäktige tas och att
NFF får förbereda underlag för nya samarbetsformer.

8.

Övriga Frågor
8.1. Aktivitetsplan
Arbetsgruppen bestående av Alf Bohlin, Göran Ekblom, Margareta Fredholm ska träffas
inom nästkommande vecka för att ta fram och föreslå aktiviteter för nästkommande år.
Styrelsen ska också fråga medlemmarna om dessa har önskemål om aktiviteter. Ett förslag
var som nämns nedan är att bjuda in medlemmar för information om arbetet med
översiktsplanen. NFF föreslogs också att ”ta över” Rotarys roll som aktör för lunch/eller
frukostmöten, då den föreningen avvecklas Arbetsgruppen tar hänsyn till det.
Aktivitetsplanen presenteras som beslutsunderlag på nästkommande styrelsemöte.
8.2. Plan & Bygg önskar kontakt om Översiktsplanen.
Börje Lindblom informerade om att Alf Bolin blivit kontaktad av tjänsteman Christina
Englund gällande träff eller möte om nya Översiktsplanen. Oklart vad syftet med mötet
skulle vara. Alf får i uppgift att returnera frågan om syftet med mötet. Styrelsen diskuterade
om NFF skall vara remissinstans i frågor och beslut och/eller enbart informera NFF
styrelse om projektet och/eller ge möjlighet till NFF medlemmar att komma med förslag
och synpunkter under arbetets gång.
Beslut: Styrelsen var eniga om att:




NFF ska vara remissinstans till arbetet och att det ska behandlas vid
Näringslivsrådets möten där representanter från Samhällsbyggnad / Plan & Bygg
lyfts in som adjungerande.
NFF ska bjuda in samtliga medlemmar till informationsmöte om projektet. Tid och
datum bestäms av Styrelsens grupp för ak tiviteter.

8.3. Aktiviteter och engagemang
Per-Ola informerade om i vilka organ/projekt jämte NFF har representation och
engagemang och rollfördelning:

Överenskommelsen - Per-Ola Wadin

Arbetsmarknadsrådet - Per-Ola Wadin

Ungdomsvisionen: Per-Ola Wadin

PRAO=Praktisk Yrkeslivsorientering – Per-Ola Wadin

Näringslivsrådet – Per-Ola Wadin, Göran Ekbom, Börje Bohlin, Fredrik Lans, Ulf
Broman. Det beslutades att Daniel Arenholm skall vara suppleant (ersättare) och
adjungerad.
Per-Ola uttrycke önskemål om att fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen, suppleanter
och medlemmarna. Något som Styrelsen tar upp som ärende till nästa styrelsemöte.
8.4. Kommunikation
Daniel Arenholm uttryckte önskemål om fördelning av arbetsinsatser för uppdatering av epost, hemsida och Facebook, samt efterlyser en stående punkt på agendan om vad som ska
kommuniceras till medlemmarna.
8.5. Kallelse till Styrelsemöten
Det beslutades att kommande kallelser till NFF styrelsemöten ska utöver ordinarie
ledamöter distribueras till samtliga suppleanter och adjungerande, samt publiceras på
Facebook och i kalendariet på NFF hemsida.
8.6. Protokoll
Styrelsen beslutade att protokoll frånstyrelsemöten ska publiceras på hemsida, Facebook,
samt via distribueras via e-post till medlemmar, samt Näringslivschef.

9. Nästa möte
Näringslivsrådet sammanträder på Bergsjögården Onsdag 2015-09-08 12:00.
Nästa styrelsemöte – Styrelsen återkommer med datum

Ordförande

.......................................................................

Protokollförare

.......................................................................

Justeras

.......................................................................

