
 
 

                            

             Styrelsemöte 

                                            Onsdagen  den 29 januari 2020 

                                         Kl 17,00 på Ekonomidelar Örebro 
 

Närvarande:  Rune Karlsson, Peter Rydell, Thomas Rohlen, Tord Vidlund, Ulf Johansson,  

Stig Lindkvist 

§1. Öppnande 

 Rune (ordförande) förklarar mötet öppnat. 

§2. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen godkändes 

§3. Justering av protokoll 

Förgående protokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 

§4. Medlemmar 
 
Ännu igen svar från Lindpro angående intresse för medlemskap.  Kvarstår. 
 
§5. Ekonomi 
 
 Saldo på kontot den 20 november är 213.401 kr. 
40.000 kr är utfakturerat för konferensresan. 
Den totala bonusen för 2019 blir 191.340 kr, ett något lägre utfall än normalt. 
 
Stig  lämnade rapport om inköpsavtalen: 
 Avtalet med Ahlsell för 2020 har skrivits om. Ny stafflad volymbonus enl. följande: 
 0-4.999.999 1,5% 
5.000.000-7.499.999 2,0% 
7.500.000- 5% 
Uppföljning av utfallet skall göras i november. 
En gemensam aktivitet skall genomföras under året. Kostnad för denna delas 50/50. 
 
Avtalet med Schenker löper vidare under 2020. Helene Berlin är utsedd som vår kontaktperson. Hon 
kommer att besöka medlemsföretagen under året.  
Hemsidan uppdateras och ett utskick görs med denna informationen samt en uppmaning att kolla så 
att rätt avtalsnummer används. 
  
 §6. Hemsidan  
Combiform är borttaget från hemsidan. 
Det nya Ahlsellavtalet läggs upp på hemsidan 
 

 



 
 

                            

 

§ 7 Marknad  

En informationsfolder skall tas fram. Underlag finns. Kostnadsförslag för tryckningen tas fram till 
nästa möte. 

§ 8 Nätverk 

 Ulf informerade att fortfarande bara är ett företag som svarat på enkäten om utbildningsbehov. Fö-
retaget var intresserat av truck och kran/traversutbildning sam HLR och första hjälpen. Styrelsen be-
slöt att åter ta upp frågan i höst. 

§ 9 Arrangemang 

 Deltagande alt. studieresa till Hannovermässan 2020 diskuterades. Enligt en enkät som Rune gjort 
fanns den inget intresse för en sådan studieresa därför beslöt styrelsen att inte gå vidare med detta. 
Intresse fanns att delta om resan gick till en maskinmässa. Tord fick i uppdrag att undersöka om 2021 
års mässa skulle innehålla någon typ av maskinmässa, om inte undersöks om det arrangeras någon 
annan mässa riktad mot verkstadsindustrin i Europa under året.  Om så är fallet skall utskick göras i 
god tid för att se intresset. 

Styrelsen beslöt att delta på Euro expo-mässan i Örebro den 18-19 november med en monterplats på 
torget. Kostnad ca 18.000 kr. Utställningsmaterial finns. Folder tas fram enligt § 7. Ulf Bokar plats. 

§ 10  Översyn bemanning arbetsgrupper/ valberedning 

 

Peter sitter med i kursråd för Yrkesakademien.  Rune sitter med i styrgrupp för Tullängsskolan, Tord 

sitter med i styrgrupp i Hallsberg. Kvarstår 

Valberedning enligt beslut på årsstämman. 

 

§11 Övriga frågor 

 

Förslag från ROXX angående jubileumstidning avböjes. 

Nästa medlemsmöte hålls på Hallsbergs Smide den 26 februari kl. 17.30 

Plats för årsmötet den 22 april diskuterades. Förslag på aktivitet typ Boul,  Paint Ball eller besök hos 

någon leverantör diskuterades. Beslöts att Ulf undersöker möjligheten med boul. 

 

§ 11 Avslutning/Nästa möte 

Nästa möte hålls på Hallsbergs Smide i samband med medlemsmötet den 26 februari. Kl. 17.00                     

Rune tackade styrelsen för ett bra möte 

 

 

 

________________________  __________________________

   

 Vid protokollet                                                                    Justeras 


