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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2007-04-19

NÄRINGSLIVSKOMMITTÉN
Tid
Plats

Torsdagen den 19 april, kl. 18.15-20.00
Kommunhuset, plan 7, Örngrund

Närvarande ledamöter
Ilija Batljan, ordförande (s)
Gun-Britt Linder, Företagarna
Marita Andersson, Hotell- och
konferensföreningen
Kurt Nyberg, Industriklubben
Stefan Zettergren, Handelsbanken

Närvarande ersättare
-

Övriga närvarande
Bengt Svenander, kommunchef
Bertil Lindberg, planeringschef
Maria Andersson, näringslivs- och EU-samordnare (sekr. i kommittén)
1. Mötet öppnas
Ilija Batljan hälsade alla välkomna
2. Dagordningen fastställs
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Ordföranden gick igenom föregående protokoll.
4. Val av justerare
Kurt Nyberg valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
5. Aktuellt inom näringslivsarbetet
Bertil Lindberg informerade om att beredningsgruppen i Företagarna har tagit fram ett
förslag på att antalet frukostmöten under hösten -07 ska minska. Förslaget från
beredningsgruppen innebar att antalet möten minskas från nuvarande två gånger i
månaden till ett möte, den första tisdagen i varje månad. Platsen för frukostmötena ska
fortfarande vara Hantverkargården och tidpunkten 07.30- 09.00.
Beredningsgruppens förslag, ansvar och värd för mötena:
4/9 Företagarna
2/10 Nynäshamns kommun
6/11 Industriklubben
4/12 Nynäshamns Handel
Näringslivskommittén beslutade i enlighet med beredningsgruppens förslag.
Ilija Batljan upplyste kommittén om att regeringens avslag på Stockholms Hamnars
begäran om EU-bidrag för EU-projektet ”motorvägar till sjöss” inte påverkar
byggnationen av hamnen i Norvik.
6. Nynäshamns rådslag 2007
Bertil Lindberg gick igenom programmet för Utö, den 7-8 maj.

2
7. Rapport från ”Festkommittén”
Näringslivskommittén beslutade att:
• det ska anordnas en Näringslivsvecka under slutet av september- början av
oktober varje år, med start år 2008.
•

det under 2007 ska anordnas en Näringslivsfest i början av november. Gun-Britt
Linder blev utsedd till att samordna så att varje organisation tar fram två
personer vardera som sedan är ansvariga för arrangemanget av
Näringslivsfesten.

Diskussion fördes även kring priset ”Årets Företagare”. Kriterierna för Årets Företagare
måste tydliggöras och eventuellt uppdateras. Det kom förslag på att det bör införas fler
kategorier exempelvis Årets företag eller Årets Nyföretagare.
8. Projektet ”Näringslivets hus”, Industriklubben
Kurt Nyberg uppdaterade medlemmarna i Näringslivskommittén om projektet
”Näringslivets hus”.
9. Information/frågor från näringslivet
Rutiner för näringslivskommitténs arbete diskuterades.
10. Övriga frågor

*Kommande mötesdagar: 20 september, 22 november
Tid: kl. 18.15
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Ordförande

Justerat
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Maria Andersson
Sekreterare

