Pargas stads näringslivskommittés möte

PROTOKOLL 3/2015

Tid:
Plats:

Torsdagen den 19 november 2015 klockan 14.05-16.05
Pargas stadshus, mötesrum Kajutan

Närvarande:

(x) Karlsson Sverker, ordförande
(x) Lindstedt Kim, vice ordförande
(x) Isaksson Jonas
( ) Järvinen Hanna
( ) Kajander Helen
(x) Nyberg Widar
( ) Ramstedt Mariella
(x) Ruohonen Minna
(x) Sundström Staffan
(x) Eklund Tomas
(x) Pahlman Folke (närvarande klockan 14.35-16.05)
( ) Stuns Karl-Henrik
(x) Blomberg Teresia, sekreterare

PROTOKOLL

1. Mötets öppnande
Beslut:
Ordförande öppnade mötet klockan 14.05.

2. Val av två protokolljusterare
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Kim Lindstedt och Staffan Sundström.

3. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:
Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

4. Stadens näringspolitiska program och stadens handlingsprogram (bilaga 1)
Näringslivschefen presenterade stadens handlingsprogram. För näringslivstjänsters del
betonas bland annat företagsamhetsfostran, synliggörande av positiva saker inom
näringslivet, dialog med företagen, personlig kontakt med företagsledarna, servicesedlar och
fortsatt utvecklande av Pro Malm.
Näringslivschefen presenterade förslag på målsättningar och mätare till det näringspolitiska
programmet.
Beslut:
Näringslivskommittén godkände målsättningarna och mätarna.

5. Pargas centrumutveckling/Pro Malm
Folke Pahlman presenterade en vision kring Centralparken, och ett förslag på hur Pro Malm
skulle kunna organiseras och finansieras.
Widar: Kommittén borde formulera en skrivelse till styrelsen gällande detta:
Beslut:
Näringslivskommittén ställer sig positiv till en fortsättning på Pro Malmen, och beslöt skicka
en skrivelse till styrelsen gällande detta. Näringslivschefen gavs i uppdrag att formulera en
skrivelse som godkänns av ordföranden före den skickas till styrelsen.

6. Övriga ärenden
-

-

Kimitoöns företagare har ett bra företagsregister, både på nätet och i form av en katalog
som kommer ut vartannat år. Väståbolands företagare skulle kunna ta modell av deras
system.
Ett samarbete med Kimitoön skulle vara bra att få igång, till exempel genom att bjuda in
deras näringslivschef eller motsvarande till gemensam diskussion.

Beslut:
Informationen antecknades till kännedom.

7. Nästa möte
Beslut:
Tidpunkt för nästa möte bestäms senare.

8. Mötets avslutande
Beslut:
Ordförande avslutade mötet klockan 16.05.

Pargas, den 20 november 2015

Sverker Karlsson
Ordförande

Teresia Blomberg
Sekreterare

Kim Lindstedt
Protokolljusterare

Staffan Sundström
Protokolljusterare

