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1. Velkommen og praktik
Dagsorden godkendes. Praktik vedr. mødet gennemgås.
2. Præsentationsrunde
Præsentation af medlemmerne og deres forventninger til Iværksætterrådets arbejde. Der blev
bl.a. udtrykt ønske om Iværksætterrådet bidrager med konkret arbejde, om at skabe værdi og
vækst på tværs af miljøer og iværksættere, at favne bredt både mht. branche, alder, køn, geografisk placering i kommunen etc.
3. Vedtagelse af forretningsorden
Det blev besluttet, at følgende ændres i det foreliggende forslag til forretningsorden:
o § 2 stk.1: ”og af” slettes, så det af forretningsordenen fremgår, at ” Formanden vælges
blandt de medlemmer, som ikke er Byrådsmedlemmer. Næstformanden vælges blandt
de medlemmer, der er Byrådsmedlemmer.”
o Afbud/ praktiske opgaver udføres af sekretariatet. Sekretariatet ser forretningsordenen
igennem og ændrer ordlyden, hvor det er relevant.
Forretningsordenen kan ændres, indenfor Byrådets beslutning, hvis det viser sig relevant.
4. Valg af formand og næstformand
Mads Peter Veiby vælges til formand, Daniel Borup Jakobsen til næstformand.

5. Rammer for arbejdet
Rammer for iværksætterrådets arbejde, herunder erhvervsstrategi, Iværksætterstrategi, Partnerskab for iværksætteri og Partnerskabets arbejde med Iværksætterstrategien blev gennemgået. Der blev orienteret om Iværksætterrådets rådgivende funktion som §17 stk. 4 udvalg.
6. Forventninger til arbejdet og arbejdsform
Der blev ytret ønske om flere/ længere møder samt nedsættelse af arbejdsgrupper, hvor det efter emne viser sig relevant. Dette med henblik på at sikre eksekvering. Det blev drøftet at forlænge næstkommende møde med 1-2 timer samt planlægge et ekstra møde før sommer.
Mai-Britt Iversen og Kristoffer Hjort Storm opfordrer iværksætterrådets medlemmer til, at evt.
budgetmæssige fokusområder i forhold til iværksætteri meldes ind inden mandag 08.02.21.

7. Iværksætter-survey fra Partnerskab for Iværksætteri
Iværksætter-survey’en blev drøftet.
Iværksætterrådet opfordrer til opmærksomhed på følgende punkter:
o Fortsætte gode initiativer, idet survey’en viser god tilfredshed med rådgivning etc.
o Fokus på netværk, idet 52% tillægger netværk afgørende eller stor betydning
o Fokus på kvinder, idet færre kvinder end mænd får CVR, fokus på muligheder for barsel, Netværk for kvindelige iværksættere i Aalborg etc.
o Survey’en spille godt sammen med indsatsområderne for iværksætterstrategien og
Partnerskabets arbejde
o I survey’en indgår flest 30-39 årige, der skal også være fokus på unge evt. særligt på
uddannelsesinstitutioner, også folkeskoler etc.
o Muligheder for at starte iværksættervirksomhed på dagpenge

8. Ønsker til temaer til næste møde?
Formand/ Næstformand og sekretariatet drøfter muligheder for udvidelse af møderne.
Forslag til dagsordenpunkter kan meldes ind senest 7 dage før næste møde.
9. Evt.
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