
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUCI   !+



 
Datum: 17/11-09    
Tid: 08.34 
Plats: Linas kök 
Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 
      
§1 Mötet öppnade     
Lina öppnar mötet! 
 
§2 Val av mötesordförande     
Mötet väljer Olivia till mötesordförande. 
  
§3 Val av sekreterare     
Mötet väljer Madeleine till sekreterare.  
   
§4 Val av justeringskvinna     
Mötet väljer Lina till justeringskvinna.  
  
§5 Hur vi mår..  
Vi har en bra sammanhållning i vår grupp, och inga hetsiga diskussioner har förekommit.  När vi har varit stressade hanterar vi situationen på 
bästa sätt utan att ta ut ilskan och stressen på någon annan gruppmedlem.   
 
§6 Föregående protokoll   
Madeleine  

- har gjort likviditetsbudgeten och även kontrollräknat den. 
- har även skickat in RB, LB och affärsidé till Chris 
- har satt in pengar på banken 
- har skickat in de felaktiga prototyperna till tryckeriet 

Lina och Olivia 
- har börjat designa montern 

Alla 
- har med hjälp av Another Pretty Face tagit bilder till affärsplanen 



- har skickat in affärsplanen till tryckeriet 
- har beställt roll-ups, vi ska bara skicka måtten till tryckeriet 
- har beställt produkter, även i olika färger 

   
§7 Information     
All information från Chris är sparat på Linas dator.  

- Vi har nästan blivit klara med sliden och inbjudan 
- Vi ska börja med mässplanen idag 
- Affärsplanen har vi lämnat till Chris 
- Vi ska göra heta stolen idag 
 

§8 Vad vi ska ta beslut om     
Vi måste ta beslut i hur designen på sliden och inbjudan ska se ut. Vi måste även besluta oss för om vi ska låta Jask trycka en del av vår 
monterdesign eller om vi ska låta ett annat företag trycka all design på vår monter. 
Vi måste även ta beslut om vi ska ha tryck på våra produkter eller inte, då trycket inte fäster ordentligt på produkten. Detta anser vi vara en 
avgörande sak, då vi marknadsför vår produkt genom att den ska kunna vara i handväskan utan att gå i sönder. 
Vi måste ta beslut om vi ska satsa på juldekorationer eller vår monterdesign, då vi antingen har en roll-up på ena sidan eller en julgran med 
extra finurlig juldekoration. 
Vi måste även ta beslut angående monterns design.  
Lina ska till Stockholm i helgen, och vi måste alltså ta ett beslut på hur vi ska lägga upp arbetet i veckan. 
 
§9 Fundera över     
Vi ska fundera över:  

- hur broschyren ska se ut 
- om vi ska låta Jask trycka all design 

 
§10 Kortsiktig handlingsplan     
VEM?                VAD?                     NÄR?   
Lina & Olivia    PPT slide      17/11 
Lina & Olivia      Inbjudan      17/11 
Alla      Mässplan      22/11  
Alla      Checklista      22/11 



Alla      Heta stolen      22/11 
Lina      Köpa roll-ups     20/11 
Alla      Designa montern     19/11 
Madeleine     Trycka montern     23/11 
Madeleine     Ringa Printoff     17/11 
Lina      Ringa Somvall     17/11 
Alla      Köpa plastjulgran     27/11 
Madeleine     Hämta prototyperna från Printoff  26/11 
Alla      Köpa mattor och golv till montern  27/11 
      (eller fråga om vi kan bli sponsrade) 
Alla      Köpa bord till mässan    27/11 
Olivia      Skicka inbjudningen till rådgivare, släkt, 20/11 
      vänner , sponsorer m.fl. 
Lina      Ta reda på vilken färgskala man använder 17/11  
      för att trycka på produkten 
Madeleine     Meddela Printoff vilken färgskala som behövs 17/11 
Alla      Beställa hem produkterna   24/11 
Olivia      Beställa pins     24/11 
Alla      Diskutera fram även utanför mässplanen 28/11 
      hur allt ska fungera i montern, även vilka medel 
      vi ska använda för att locka kunder 
Lina      Skissa fram montern och broschyr  19/11 
Olivia      Använda skissen till Google Sketchup 20/11 
       
§11 Långsiktig handlingsplan     
VEM?          VAD?           NÄR?  
Alla      Få ett pris på all produktion   December 
Alla      Trycka visitkort och broschyrer   23/11 
Alla      Göra klart monter (printa rollups och sätta 25/11 
      ihop allt) 
Alla      Göra ett riktigt bra jobb på julmässan 29/11 
Alla      Skriva en mässrapport      2/12 
Alla      Börja skriva på företagsrapporten  19/12 
Madeleine     Betala Jask för deras tjänster   10/12 



§14 Heta stolen 
Se bilaga 
 
§15 Nästa möte     
Vi ska arbeta hela veckan men vi ska ha ett möte på torsdag klockan 08.00 innan Lina ska åka till Stockholm. 
 
§16 Mötet avslutas     
Lina avslutar härmed mötet och önskar alla en fortsatt trevlig dag!  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________        ____________________  
Lina Nilsson          Madeleine Lindberg  
Justeringskvinna  Sekreterare  
 



Den heta stolen  
17/11-2009 
 
§1 Madeleine Lindberg tycker: 
Om sig själv:  
Positivt 
Jag tycker jag gör en ganska stor andel av arbetet i företaget. Jag har hand om bolagspärmen, för in protokollen där, har hand om kvitton, sätter in viktiga 
papper såsom protokoll och avtal. 
Bokföringen sköter jag på min dator, och jag sköter alla ekonomi i företaget såsom resultatbudgeten och likviditetsbudgeten. 
Det är även jag som får skriva det mesta av all text vi skriver, såsom affärsplan, avtal, protokoll och viktiga rapporter. 
Jag tycker det är väldigt viktigt med välformulerade texter och bra stavning så jag justerar alltid all text som Lina eller Olivia har skrivit. 
 
Negativt 
Jag borde bli bättre på designen då Lina och Olivia sköter all design i företaget. Att designa är inte mitt favoritområde och jag är inte särskilt duktig på 
det, medan Lina och Olivia är väldigt duktiga. Därför låter jag dem sköta allt när det gäller design, vilket inte är så bra då jag inte lär mig allt, t.ex. 
Illustrator.  
Jag är inte heller så bra på att hålla koll på allt vi ska göra, utan jag är mer bra på att hålla koll på fysiska saker. Lina och Olivia får alltså påminna mig ofta 
att det ska göras idag, och det där ska göras imorgon osv.  Detta är något jag måste bli bättre på, t.ex. föra in allt viktigt i min kalender (vilket jag börjat 
göra).  
 
Om Lina Nilsson: 
Positivt 
Hon är väldigt duktig på att organisera och att arbeta när det verkligen krävs. Hon lägger verkligen ner hela sin själ i företaget då hon ofta sitter uppe 
halva nätterna för att bli klar med t.ex. en design. Hon är väldigt duktig på att designa och att fokusera stenhårt när det väl är dags att arbeta.  
Även fast hon är fokuserad har hon alltid nära till skratt, vilket bidrar till att lätta upp den spända jobbatmosfären! 
 
Negativt 
Ibland vill hon inte låta någon annan få visa sin åsikt, t.ex. i design. Hon kan ibland bli lite för mycket ”jag har rätt” vilket kan vara jobbigt när man gärna 
vill framföra sin åsikt. Speciellt när det gäller designen, då lyssnar hon inte på mig ibland när jag gärna vill ändra något, för hon menar att jag ändå inte 
kan något. Detta tycker jag inte om och det har jag sagt till henne, eftersom att även fast jag inte är så duktig på design så vet jag i alla fall vad som är 



snyggt och vad som inte är snyggt. Speciellt när det handlar om designen på texten, då vet jag verkligen vad som är rätt och fel, då jag vet vad som är 
mest läsvänligt när det gäller en text. 
 
Om Olivia Ekman:  
Positivt 
Hon är väldigt duktig på att organisera och ”ta hand om oss andra”. Om jag och Lina börjar diskutera allt hetsigare går hon emellan och tar det beslut 
som gör oss båda nöjda. Hon är också väldigt duktig på att designa, men samtidigt låter hon ändå mig få visa min åsikt även fast jag inte kan lika mycket, 
vilket är väldigt positivt.  
Om det blir väldigt stressigt kan Olivia ändå behålla lugnet och ta rationella beslut. 
Det mest positiva med Olivia är att hon lyssnar på allas åsikter och låter alla få vara med och bestämma.  
 
Negativt 
Hon kan bli väldigt arg eller ledsen om något i företaget inte går som det ska. Detta har inget med stress att göra, utan det är mer delmoment som kanske 
inte funkar, t.ex. en design kanske inte blir bra eller en text inte blir välformulerad. Då kan Olivia bli på dåligt humör, vilket jag inte tycker är bra. Man 
måste kunna känna att alla gör misstag och att man måste gå vidare trots att man råkat göra ett snedsteg. Sådant är livet, misstag gör att man lär sig.  
 
§2 Lina Nilsson tycker: 
Om sig själv: 
Positivt 
Jag tycker att jag är duktig på att säga vad jag tycker, enligt mig är det positivt även om det kan vara jobbigt att få höra för andra. Däremot är det bra att 
få veta ”hur läget är”. Jag tycker även att jag är duktig på att organisera och planera, jag har koll på vad som ska göras och är medveten om att inte lämna 
in saker som jag inte är nöjd med. Jag ska ha det så jag vill, sitter hellre uppe några extra timmar på kvällen för att göra det ordentligt. 
 
Negativt 
Om jag har en tanke blir jag ofta fast vid den, jag kan lyssna på andra men vill ha ”rätt” själv, vilket jag vet är fel och något jag försöker jobba med. Jag har 
lätt för att stressa upp mig själv över småsaker som är inte bra därför behöver jag medarbetare som är lugna. 
 
 
 
 



Om Madeleine Lindberg: 
Positivt 
Hon är duktig på allt som har med ekonomi att göra, hon förstår det mycket bra och hon är väldigt bra på att formulera sig i texter. Därför sköter hon allt 
det, det är en stor roll i vårt företag därför får hon mycket att göra. Hon frågar aldrig om hjälp vilket tyder på att hon är duktig på det. När vi skriver texter 
”rättar” alltid Madeleine dem. 
 
Negativt 
Madeleine är inte säker på design därför blir det att den delen i vårt företag inte blir helt enhetligt. Även om Madeleine alltid blir nöjd med designen i 
slutändan som jag och Olivia gjort.  
Madeleine har svårt för att komma ihåg den information vi får av Chris. Det händer att Madeleine kommer med information dagen innan grejer ska in då 
jag och Olivia redan har koll på det.  
 
Om Olivia Ekman: 
Positivt 
Olivia är en väldigt bra VD i vårt företag. Hon håller gruppen samman på ett bra sätt då hon har lätt att dra ner hetsiga diskussioner mellan mig och 
Madeleine. Hon har en god förmåga att alltid hålla sig lugn och blir inte lätt stressad utan ser alltid en utväg till alla problem som kan uppstå.  
Hon är också duktig på design, hon och jag samarbetar väl när det gäller designen. Vi kompletterar varandras idéer och har olika syn på design så därför 
får vi alltid många förslag på design när vi brainstormar till något speciellt tillfälle.  
 
Negativt 
Ibland kan det framstå som att Olivia inte säger vad hon tycker i alla samband eftersom hon är mer koncentrerad på att få ner det arga i mig och 
Madeleine. Ibland kan det vara bättre att få bråka ut för att få ut det, dock har vi än så länge fått ut allt vi har velat i alla diskussioner.  
 
§3 Olivia Ekman tycker: 
Om sig själv: 
Positivt 
Jag tycker att mina ledaregenskaper är bra då jag låter allas åsikter komma fram. Jag skapar också en god sammanhållning vilket jag tror leder till att vi får 
en så god arbetsvilja och därför når ett så bra resultat.  Jag tycker som sagt att sammanhållningen är väldigt viktig, så när t.ex. Madeleine och Lina ingår i 
hetsiga diskussioner så lyckas jag få fram bådas åsikter och kan därigenom skapa sämja i gruppen.  



Jag har också ett öga för design och har lite grundkunskaper om program som photoshop och illustrator, vilket kan vara en fördel då ingen annan i 
företaget besitter dessa kunskaper.  
 
Negativt 
Jag är lite av en perfektionist och vill att allt vi producerar ska vara av toppkvalité. Detta kan ses som en nackdel, då jag inte alltid blir fullt nöjd med 
resultatet vilket kan smitta av sig på de andra. Jag tror dock att detta också kan vara en positiv sak då det gör att det vi lämnar in oftast blir ordentligt 
gjort.  
Jag kan ibland ta på mig för mycket ansvar då jag känner att jag som VD har ansvaret för att allt blir gjort. Det är mitt ansvar att se till att allt blir gjort, 
men inte att göra allt själv, utan att göra så att alla i företaget sköter sina uppgifter och jag mina.  Jag tror bara det handlar om att jag behöver sänka 
kraven på mig själv för jag vet att mina medarbetare litar på mig som VD och jag behöver inte bevisa det. 
 
Om Madeleine Lindberg: 
Positivt 
Madeleine passar utmärkt till att sköta vår ekonomi. Hon är organiserad inom ämnet och besitter goda kunskaper. Madeleine är också väldigt duktig på 
att skriva, då det är ett stort intresse hos henne. Därför låter vi alltid Madeleine korrektur läsa våra texter så vi är säkra på att våra texter får fram det rätta 
budskapet.  
Madeleine är bra på att säga ifrån om hon har någon olik åsikt och det tycker jag är bra att hon gör, då vi får fram allas åsikter och gör därmed vårt arbete 
ännu bättre. 
 
Negativt 
Madeleine är väldigt fokuserad på sin position vilket kan leda till att hon inte alltid är så snabb på att ta del av annan information i företaget. Det kan 
hända att hon inte alltid har full koll på vad som händer runt om kring men jag ser inte detta som något större problem då hon sköter sitt eget arbete 
väldigt bra och i slutändan är hon alltid delaktig i det som händer i företaget ändå. Det är oftast bara designen som det gäller och det är ändå inte hennes 
ansvarsområde. Madeleine har ofta egna starka åsikter som kanske inte delas med de resterande i företaget, hon kan ibland ha lite svårt att lyssna på de 
andras åsikter och det blir ibland hetsiga diskussioner, oftast mellan henne och Lina. Detta tycker jag dock är bra då vi får fram olika synvinklar på saker 
och ting inom vårt företag.  
 
 
 
 



Om Lina Nilsson: 
Positivt 
Lina är väldigt lätt att arbeta med då hon har en förmåga med att blanda hårt arbete med humor. Hon bidrar därmed till en bra stämning i gruppen. Det 
är därför Lina passar så bra som marknadsföringschef.  Lina har en kreativ sida vilket gör att hon arbetar mycket med designen och där kompletterar vi 
varandras sidor bra.  Lina har liksom Madeleine många starka åsikter vilket är bra då vi kan använda alla dessa olika åsikter och nå fram till det bästa 
resultatet.  Lina är modig när det gäller att ta kontakt med andra personer, vilket jag ser som en stor fördel då det är många människor vi behöver ha 
kontakt med. Hon är också väldigt bra på att ha många bollar i luften samtidigt.   
 
Negativt 
Liksom Madeleine har Lina många starka åsikter och kan ha svårt att lyssna och ta emot vad de andra har att säga. Men när hon väll har fått sagt sitt 
brukar hon lyssna och kan då ta del av de andras åsikter. Det blir ganska lätt hetsiga diskussioner mellan Madeleine och Lina då de båda två har så starka 
åsikter och vill dela med sig av dessa. Men som tidigare nämnt brukar vi lösa dessa ”konflikter” snabbt och jag tycker bara att detta bidrar till mer kreativa 
och bättre lösningar än tidigare.  Lina är bra på att ha många bollar i luften men samtidigt kan hon ganska lätt bli stressad och orolig över saker och ting 
som man kan hitta en lösning på utan att stressa upp sig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________  _________________________  _______________________ 
Olivia Ekman   Lina Nilsson    Madeleine Lindberg 
VD    Marknadschef   Ekonomichef 


