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1 Mötets öppnande
Erland hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Föregående mötes protokoll godkändes.
2 Aktuellt från kommunen

Göran:
Redogör för ett tillväxtprojekt i Valdemarsvik i vilket man presenterar och nyttjar
ESBR:s samlade regionala utbud tillsammans med det lokala utbudet i form av
stöd, nätverk och insatser.
Erland och Monika:
Mycket av arbetet som sker är av intern art för att få budget och
verksamhetsplaner att harmonisera med Visionen.
Företagsbesök görs efter varje KS (presidiet + en ytterligare politiker ur KS)
Sven:
Utvecklingen av Prao-verksamheten fortsätter. Elever i Åk 8 har under 2 halvdagar
gjort egna företagsbesök.
Feriepraktiken 2015, ca 100 ungdomar har sökt. Fler privata företag än tidigare
har visat intresse.
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3 Aktuellt från branschorganisationerna

Håkan (Valdemarsviks Sparbank):
Det går bra för banken.
Banken har tittat på möjligheten att arrangera näringslivsluncher, ca 8 gånger per
år. Planerad start 11 september 2015.
Tony (Viken i Centrum):
En inventering av företagen som finns innanför 50-skyltarna i Valdemarsviks tätort
har gjorts. Det handlar om 75-80 företag.
Stefan (Turistföreningen):
Valdemarsviksrätten 2015 har tagits fram, vilken i år är en delikatesstallrik.
Skyltar med positiva budskap ska sättas upp runt om i kommunen.
Örjan (Arbetsförmedlingen):
I den nya organisationen tillhör AF i Valdemarsvik Östergötland/Södermanland.
Arbetslösheten sjunker i Östergötland och så även i Valdemarsvik.
Serviceutbildningen, som riktar sig mot besöksnäringen och Industriutbildningen
kommer att fortsätta.
Sofia (Företagarna):
Årets Företagare kommer att presenteras i samband med Nationaldagsfirandet på
Grännäs den 6 juni.
Ett seminarium om ”bluffakturor” arrangeras den 3 juni kl 19.00 i
Församlingshemmet, Valdemarsvik.
Just nu besöks nya företag i kommunen.
Johan (Fastighetsägarna):
Finns få vakanser inom lägenhetsbeståndet i kommunen
Bra omsättning på villor.
Efterlyser den typen av informationsträffar som tidigare hölls mellan kommunen
(IFO) och fastighetsägarna.
4 Nästa möte
Bokades 10 september 2015 kl 8.30-11.00.

Antecknat av Göran Trysberg

