Näringslivsrådet protokoll November 2018
Var: Folkets hus Forshaga
När 26/11 2018 kl. 11.30 – 13
Deltagare:
Tobias Palmqvist
Peter Lingman
Anna Skinnargård
Jonas Ellström
Cicci Wik
Christina Gren
Per Lawén
Åsa Gertling
Linda-Marie Fors
Protokoll
Rådet inleder med att Per Lawen hälsar samtliga välkomna och samtliga
deltagare presenterar sig.
Linda-Marie berättar om nomineringsprocessen för Näringslivsrådet som ska
tillsättas för mandatperioden (2019-2022).
Vi kommer få in nomineringar genom annons i Forshaga Deje bladet, FB,
Nyhetsbrev och genom att Näringslivsrådet sprider det i sina kanaler. De
nomineringar som kommer in ska Kommunstyrelsen arbetsutskott (ksau) gå
igenom och bereda för Kommunstyrelsen (ks,) som beslutar storleken på rådet
och vilka kandidater som blir Näringslivsrådet för perioden 2019-2020.
Per Lawén ställde frågan vad Näringslivsrådet ville skicka med det nya rådet.
Detta var som kom fram genom laget runt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobba för att fler är med i Vi:et
Få företag att etablera sig här
Visa upp varandra, aktiviteter, digitalt
Lyfta positiva händelser (FB, Nyhetsbrev, egna kanaler)
Få med fler unga företagare
Lyfta det positiva som ger affärer
Jobba med aktiviteter som ger bättre relationer mellan företagare
Få input och samverkan med andra (andra näringslivsråd)
Marknadsföra näringslivsrådet, representanter med på företag frukostar,
synliggöra rådet mer på FB, hemsida, nyhetsbrev mm
Anordna AW
Hur kan vi jobba med intrycket av våra infarter från 61:an, med skyltar,
blommor.
Framtidsspaning-2025, lyfta blicken framåt
Att kommunen anordnar en omvänd mässa (kommunen visar upp sina
verksamheter som företagen kan sölja in sina tjänster och produkter till)

Per Lawén avslutar mötet med att tacka för Ert deltagande och Er insats i rådet
under denna period.
Linda- Marie Fors
Näringslivssamordnare
Forshaga kommun
Postadress: Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52
E-post: kommun@forshaga.se, Hemsida: www.forshaga.se, Telefon: 054-17 20 00, Fax: 054-87 34 61

