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Närvarande 

P-O Ohlsson, Anna M Alander, Pernilla Rydersten, Linnéa Nicklagård, Jennifer 

Syrén, Malin Tille Bogren, Smillis Lindkvist, Johanna Asp, Magnus Franzén 

Frånvarande 

Anders Karlsson, 

Mötets agenda: 

• Laget runt 

2020: Samtliga vittnar om att pandemins start slog hårt mot verksamheterna. 

Vändning i juni, sommaren blev helt ok, i många fall återtogs stor del av 

vårens tapp. Ökade restriktioner under hösten gjorde att det återigen blev tufft. 

Kommunens insatser med presentkort och fri hemleverans är de tacksamma 

för. 2021 har startat lugnt. 

• Tolvskillingen 

Som läget är så ser styrelsen inte att det är genomförbart att genomföra en 

Tolvskilling 2021. Evenemanget skjuts fram ett år. Nästa Tolvskilling som 

genomförs kommer vara ett 50-årsjubileum. Styrelsen spånar på vilka 

evenemang som kan genomföras. 

• Vad kan vi göra framåt 

-Digitala evenemang; Kulturkanalen 

Johanna lyfte Lokala handelns dag den 24 april. Planering startas för ett 

digitalt evenemang tillsammans med Kulturkanalen och Oskarshamns-

Tidningen. Modevisning, helgkasse, quiz mm 

• Kommunala Corona-insatser  

- Fortsättning med fri hemkörning 1 februari-28 februari 

- Medlemsavgifter 2021, Oskarshamns kommun går in och tar avgifterna för 

medlemsbutiker första halvåret 2021. 

• Nya medlemmar 

Det står nya medlemmar och knackar på föreningens dörr. Dessa nya 

medlemmar tecknar 1-årsavtal med Handel Oskarshamn, medlemsavgiften för 

första halvåret står Oskarshamns kommun för, avgiften för andra halvåret 

faktureras för under våren. Förtydligas inför avtalsskrivning med ny medlem. 

• Nya avtal 

Det finns uppgifter i avtalen med våra medlemmar som har ändrats genom 

årens lopp därför beslutas det om att nya uppdaterade avtal kommer skickas ut 

till samtliga medlemmar. 

• Centrumledare 
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I december slutade Mattias Lago som centrumledare. Attraktiva 

Oskarshamn står inför stora organisatoriska förändringar och ser ej att tjänster 

bör utformas som den tidigare har varit. Den spretiga rollbeskrivning som varit 

har gjort det svårt att hitta en passande individ. Vi ser istället en fördel i att de 

uppgifter som ska skötas inom rollen centrumledare fördelas på flera 

medarbetare inom Attraktiva Oskarshamn. Allt för att kunna vara mer 

effektiva och uppnå målet: Skapa aktiviteter som ger medlemmarna större 

dagskassor.  

• Teams 

I den digitala plattformen genomförs möten samt relevanta och uppdaterade 

dokument finns att tillgå för samtliga medlemmar. Man tackar ja till den 

mötesinbjudan som skickas ut om man har för avsikt att delta. För de som vill 

finns möjlighet att finnas med fysiskt (i mån av plats) Fysiskt deltagande 

meddelas separat till centrumledare@oskarshamn.com 

• Öppettider 

Det finns en stor förståelse samt respekt för att det är svårt att ha öppet alla 

eller fulla dagar med anledning av permitteringar. Det finns dock ett önskemål 

om att man försöker enas, i den mån det går, om att hålla en så gemensam linje 

det är möjligt. 

• Presentkort  

Attraktiva Oskarshamn undersöker hur presentkorten är inställda hos 

leverantör. Är de företagskort med en högre inlösenavgift än tidigare? 

• Övriga frågor 

Öka lojaliteten hos kunderna. Diskussioner förs kring vilka insatser vi kan 

göra för att öka och bibehålla kundlojaliteten.  

 

Möten 2021 

Styrelsemöten 

• 23 februari 

• Årsmöte 25 mars 18.15 

• 13 april 08.00 

• 9 juni 08.00 

• 7 september 08.00 

• 30 november 08.00 
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Frukostmöten 

• 2 feb 

• 3 mars 

• 6 april 

• 5 maj 

• 1 juni 

• 1 september 

• 5 oktober 

• 3 november 

• 1 december 

 

 

 

 

De digitala mötena kommer genomföras på Microsoft Teams, det krävs inte att ni har något 
konto utan ni kan ansluta via smartphone, surfplatta eller dator, det som passar er bäst. Vi 
kommer skicka ut en kalenderinbjudan och i denna finner ni länken till mötet. Ni behöver 
alltså inte anmäla er utan ni klickar endast in er på länken och ansluter er.  

 


