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Minnesanteckningar från näringslivsmöte Mellösa 2015-10-21 

Tid och plats: 
Klämman onsdagen den 21 oktober kl 19.00 – 21.00 

Närvarande: 
Claes Arvidsson, mötesordförande 
Margareta Ellnebo, vid pennan 
Hans Andersson 
Peter Lindberg 
Bengt Mannerfeldt 
Anne Öster 
Janne Öster 
Mats Karlsson 
Boris Ottoson 

Delges: 
De närvarande 
Medlemmar i Mellösa näringslivsgrupp 
 

1. Dagordningen godkändes enligt bilaga 1. 
 

2. Till mötesordförande valdes Claes Arvidsson. Till mötessekreterare valdes Margareta Ellnebo 
 

3. Mötet beslutade att utöka styrelsen med en person, Bengt Mannerfeldt. 
 

4. Boris presenterade policy för näringslivsgruppen, se bilaga 2. 
 

5. Boris visade även Mellösa hemsida, se bilaga 2. 
 

6. Nätverkande med andra orter inom Flens kommun är initierad. Tex länkar Mellösa-hemsidan 
till hemsidorna för Sparreholm och Flen. 

 
7. Ingen paus togs. Mat, kaffe mm intogs istället under mötet. Vi tackar Anne och Janne för den 

fina servicen. 
 

8. Beslutades att var och en inom näringslivsgruppen ska sprida hemsidan till minst fem (5) 
kontakter utanför Mellösa. 

 
9. Reaktioner ang. skolfrågan 

- För närvarande är beslutet hos kommunen att låta Mellösa skola vara kvar tills vidare. 
- Claes redogjorde för skolans centrala funktion för att Mellösa som samhälle ska leva. 

Detta sammanfattades i diagram och text. Denna information är spridd inom kyrkan och 
kommunen. 

- Den 10/12 har kommunen fullmäktigemöte. Detta är öppet för åhörare. 
 
 



 
 

10. Kommande möten 
- Beslutades att möten i näringslivsgruppen ska hållas vår och höst, dvs två gånger per år. 

Styrelsen kallar. 
- Olika talare ska bjudas in till varje möte. Till vårmötet 2016 är förslaget att bjuda in Mikael 

Larsson, Näringslivschef i Flens kommun. 
 

11. Övriga frågor 
Löpande utgifter 
- Efterhand som vår grupp formaliseras och blir mer aktiv kommer det att uppstå behov av 

att hantera en gemensam kassa. Till exempel kommer hemsidan att behöva underhållas. 
Även andra aktiviteter kan komma att kräva gemensamma utgifter. 

- Anne och Janne informerade om att bankerna har en tjänst som kallas ”Kamratkonto” 
som inte kräver att man är en förening.  

- Aktivitet: Boris undersöker hur öppnandet av ett sådant konto går till för 
näringslivsgruppen 

 
Exempel på möjligheter till nätverkande: 
- Morgonsoffan. Om du är intresserad av att delta kan du maila till Mikael Larsson, 

Näringslivschefen i Flens kommun. 
- Anne och Janne har varit på kulturmiddag hos Landshövdingen, Liselotte Hagberg. Liknade 

träffar finns även för företagare. Kontakta landshövdingens kansli om du ör intresserad.  
 

Distriktssköterska 
- Möjligheten att få en distriktssköterska till Mellösa diskuterades. Tex skulle hen kunna 

vara baserad i ”gamla posten” eller ”gamla banken”. 
 
Artister från Mellösa 
- Avslutningsvis visar Anne och Janne en video med poppgruppen Fröken Elvis där två av 

deltagarna kommer från Mellösa. Mycket bra. 
 

12. Avslutning 
- Mötet avslutas 

 
 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Dagordning 
Bilaga 2: Nätverk för företagare i Mellösa 
 


