
 
 

 

 

 

Protokoll FF-möte 16/2 – 17/2 2013  

 
 

Lördag 16/2 

 

Bengt hälsade alla välkommen och agendan gicks igenom.  

19 distrikt var närvarande. 

Ingrid fick efter viss tvekan presentera sig inför sina kollegor. 

 

Tina gick igenom höstens utvalda sortiment, med stöd av Inga-Lena. Ny leverantör för hösten blir Long 

Island, som sälja av Micha. 

 

Dessutom visades capribyxa från Bastex. 

Capri, leggings och trosor från Carlsteins. 

Pyjamas från Jacett. 

Annette skickar ut beställningslista på detta via mail. 

 

Önskemål att Bengt markerar vilka byxor som går upp till stlk 54. 

Vi skall minska ner variationerna på varugrupperna. Räcker med byxor, blusar etc. 

 

På eftermiddagen repris och lite nytt från Hedvig Ander angående passform till kvinna och man. 

Hon betonade vikten av att utgå från: 

1. Form 

2. Färg 

3. Stil 

I den ordningen. 

 

Hon visade bilder på före/efter på olika personer hon arbetat med i Go kväll på TV4. 

 

Maria, Angela;Marta-Ann och Amelita fick råd hur de skulle klä sig m.h.t. sina kroppsformer. 

 

Efter Hedvigs genomgång fick alla tid att gå igenom kollektionen i lugn och ro. 

 

Söndag 17/2 

 

Bengt presenterade försäljningssiffrorna för 2012. Konstaterades att försäljningen ökat med knappt en 

procent, vilket måste ses som bra med rådande konjunktur. Budgeten nåddes dock inte, vilken antagligen lett 

till att lagervärdena ökat på sina håll. 

Avgränsningen mellan hur man skall redovisa försäljningen på olika typer av säljställen diskutterades. Ny 

veckorapport nu framtagen 

 

Annonsering diskutterades, och beslutades att inte annonsera i pensionärstidningarna i vår. Bengt tittar på 

vad det kostar att vara med på SPF´s hemsida, och diskuterar sen med Frans. 

 

Frans hade kommit med förslag på olika gåvor. Prover visades och det beslutades att vi skall köpa in 

nyckelband, väska i påse och vagnpolett.  

Viss diskussion om musmatttorna. Ungefär 50/50 som är för och emot. De blir väldigt uppskattade av de 

som får dem, så jag hoppas att alla skickar ut dem. 



 
 

 

 

 

 

 

Övrigt från Frans: 

Utnyttja de interna sidorna på hemsidan mer.  

- Mallar avseende Winpos 

- Protokoll från möten 

- Brevmallar 

 

Diskussion om roll up. Bengt och Frans tar fram ett nytt underlag till roll up. 

 

Vissa synpunkter avseende Postern, men som jag uppfattar det är man generellt nöjd med hur de ser ut i dag. 

Tidigare önskan att det inte skall vara rader på A4 postern har missats.  

 

Bengt visade bilder från sina besök hos franchisetagare. De viktigaste olikheterna är hur man hänger 

dambyxorna, uppe eller nere. En stor majoritet hänger byxorna uppe.  

 

Diskussioner i grupp: 

En del Winpos frågor. Text på fakturakvitto 3 ska ha stor stil som tidigare.  

Två snabbknappar skall läggas till, mannekängrabatt och joggingbyxa. 

Felmeddelande som många/alla får är ”Rabatten är högre än inköpspriset” Annette kollar med Winpos. 

En del svårigheter att söka på artikel, parkerat kvitto. 

Ta fram mall för att säkerhetskopiera och koppla upp mot HK och få bekräftelse på detta. Annette fixar 

detta. 

Annette påminde om att alla måste säkerhetskopiera och koppla upp sig mot HK en gång i veckan. 

Påminnelse kommer att skickas ut. 

 

Bengt o Annette 


