Anteckningar från styrelsemöte i Hyppelns samhällsförening 13-10-2017
Deltagare: Arne Johansson, Anders Werkström, Tommy Karlsson, Anders Alard, Eva Karlsson
- Dagens agenda omfattade bara en punkt. Genomgång av det första mötet i den grupp som skall
arbeta fram förslag till ny affär på Hyppeln. Gruppen är sammansatt av representanter för de olika
föreningarna på ön och bildades på förslag av hamnstyrelsen.
- Anders W. Och Eva representerar samhällsföreningen i gruppen och rapporterade följande från
mötet.
- Mötet hade en öppen atmosfär och många frågor bollades. Nedan finns de punkter som vi
noterade.
•

- Många vill ha en affär som den drevs under de senaste åren fram till våren 2017.

•

Att driva en sådan affär kräver ett årligt kapitaltillskott på ca 150000 och uppåt. Dessutom
krävs en massiv insats av ideellt arbete.

•

Att hitta någon utifrån som vill driva en affär under dessa förutsättningar torde bli svårt.

•

Att hamnen i långtidsförloppet kan bära dessa kostnader är inte troligt. Hamnföreningen får
ta ställning till detta.

•

- Affärerna på Knippla och Rörö får stöd från sina hamnar men de har andra förutsättningar
än Hyppelns Hamnförening.

•

- Att hitta någon som kan driva en sommaraffär för att tillfredsställa gästhamnens behov är
fullt möjligt.

•

- Den möjlighet som kan finnas är att driva affären som ett kooperativ året runt med öbor
och sommargäster som delägare. Detta kräver att tillräckligt många ställer upp med ideellt
arbete och är villiga att ta den ekonomiska risken. Detta kanske skulle öka viljan att handla i
affären och hjälpa till att få upp omsättningen.

•

- Det finns finns idéer om hur man kan förbättra lönsamheten för affären men vi måste först
hitta en modell för att driva affären.

•

- Ett förslag att gå vidare med är att samhällsföreningen kallar till ett möte (där även de
andra föreningarna är representerade) för att se om förutsättningarna finns för att bilda ett
kooperativ.

•

- Deltagarna tar hem ovanstående till sina respektive föreningar och diskuterar innan nästa
möte i gruppen.

- Efter diskussion enades vi om följande:
Samhällsföreningen är beredd att kalla till allmänt informationsmöte om arbetet med ny affär. Detta
kan göras även om arbetet inte är slutfört för att hålla alla informerade av vad som pågår.
Det är viktigt att bearbeta alla alternativ för att driva affären för att inte utesluta något för tidigt.

Möjligheten att driva affären delvis obemannad för att få ner lönekostnaden bör undersökas.
- Nästa möte i affärsgruppen är 19 oktober.
- Mötet avslutades.

