
                              Reform UF 
Vecko-mötesprotokoll  

 

Datum: 21 November 2017 
Tid : 10.00-11.00 
Plats : Sofforna, KC  
 
Närvaro : 
Bea Hansson ✓ 
Kasper Brown ✓ 
Venessa Tushi X* 
Hannes Sjöberg ✓ 
*Venessa Tushi deltog inte i dagens veckomöte då hon varit bortrest och anländer senare              
under dagen.  
 
§ 1. Mötet öppnades 
Hannes Sjöberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 2. Val av ordförande  
Hannes Sjöberg väljs till ordförande. 
 
§ 3. Val av sekreterare  
Kasper Brown väljs även till sekreterare. 
 
§ 4. Val av justeringsman/-kvinna  
Dagens ordförande, Hannes Sjöberg, väljs även till justeringsman tillsammans med Bea           
Hansson. 
 
§ 5. Mående  
Samtliga är lite oroliga över ifall det kommer att lossna för vårt företag och isåfall när det lär                  
hända, då vi alla vill mycket under detta året.  
 
§ 6. föregående protokoll  
*Färdigt  *Ej färdigt 
 

Vem ? Vad ? När ? 

Kasper Brown  - Fortsätt skriva på affärsplan, vision  
- Planera monter inför lördag 

14/11 

Hannes Sjöberg  - Fortsätt skriva på affärsplan, mission 
- Planera monter inför lördag på öppet hus 

14/11 

Venessa Tushi - Fortsätt skriva på affärsplan, affärside 14/11 
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- Fyll på lista med butiker att besöka* 

Bea Hansson  - Fortsätt skriva på affärsplan, affärside 
- Planera monter inför lördag 
- Ladda upp reklamfilm på instagram 

14/11 

*Venessa Tushis fokus har legat på annat då hon över helgen har varit bortrest. 
 
§ 8. Kortsiktig/dagens handlingsplan 

Vem ? Vad ? När ? 

Kasper Brown  - Besöka två butiker 
- Skriva klart punkterna Strategier  samt 

SWOT  i affärsplanen. 
- Kontakta ICA Maxi gällande samarbete. 
- Kontakta Lakritsfabriken gällande 

sponsring. 
- Kontakta Lakritsfabriken igen gällande 

sponsring. 

21/11 
 
 
 
 
 
23/11 

Hannes Sjöberg  - Besöka två butiker. 
- Skriva klart punkterna Strategier  samt 

SWOT  i affärsplanen. 
- Kontakta HD gällande PR. 

21/11 

Venessa Tushi - Besöka två butiker. 
- Skriv klart punkterna Kunder , Marknad  och 

Konkurrenter  i affärsplanen. 

21/11 

Bea Hansson  - Besöka två butiker. 
- Skriv klart punkterna Kunder , Marknad  och 

Konkurrenter  i affärsplanen. 
- Färdigställ vad vi vill ha med i montern. 

21/11 

 
§ 9. Långsiktig handlingsplan.  

Vem ? Vad ? När ?  

Kasper Brown - Färdigställa affärsplan 
- Designa ett A5-papper som skall läggas i 

alla påsar. 
- Ha besökt 3 butiker 

30/11 
 
 
V.48 

Hannes Sjöberg - Färdigställa affärsplan 
- Designa ett A5-papper som skall läggas i 

alla påsar. 

30/11 
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- Ha besökt 3 butiker V.48 

Venessa Tushi  - Färdigställa affärsplan 
- Fixa material montern 
- Ha besökt 3 butiker 

30/11 
03/12 
V.48 

Bea Hansson - Färdigställa affärsplan. 
- Fixa en skylt med vår logotyp ha på mässan 
- Ha besökt 3 butiker 

30/11 
03/12 
V.48 

 
§ 10. Viktiga datum. 

- Tävling om bästa veckomötesprotokoll v.47 
- Deadline på affärsplan, 30 november.  
- Ett möte med rådgivare innan julmässan. 
- Julmässan, 3 december.  

 
§ 11. Rapportering om leverantör.  
Ingen ny rapportering om T&S reklam då priset fortfarande står fast vid 19496 kr inklusive               
moms för 1000 påsar i tre - färgstryck. Dock har Hannes och Bea en eventuell leverantör som                 
möjligtvis kan erbjuda ett bättre pris respektive bättre kvalité. 
 
§ 12. Veckans beröm.  
Ordförande, Hannes Sjöberg, ger veckans beröm till Kasper Brown. Anledningen är att han             
bidragit mycket till affärsplanen samt skärp sig i sitt fokus under veckans gång.  
 
§ 13. Kommunikationen i gruppen 
Vår brist är att vi inte meddelar alltid när vi får ett mail som bör komma ut till hela gruppen.                    
Konkret exempel på detta är när Bea inte berätta om att hon fick videon på pitchen från                 
E-dagen. Det löste sig, och nu ser vi på detta som ett misstag vi alla kan lära oss av så det inte                      
uppstår igen.  
 
§ 14. Övriga frågor och tankar.  
Bea Hansson nämner att hon har lite funderingar gällande julmässan, och det är viktigt att vi                
färdigställer vår monter denna veckan.  
 
§ 15. Nästa möte. 
Nästa möte hålls 28 November där alla bör vara närvarande.  
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§ 15. Mötet avslutas. 
Hannes Sjöberg avslutar mötet och önskar medarbetarna en fortsatt bra dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helsingborg, tisdag 21 november 2017 
 
 
 
 
…………………………………….  
Hannes Sjöberg, ordförande 
 
 
 
…………………………………….  
Kasper Brown, sekreterare 
 
 
 
……………………………………. ……………………………………. 
Hannes Sjöberg, justerare Bea Hansson, justerare 

 


