1986-1987
"Årets Marknadsförening 1986". Ny ordförande Kjell Cronert. Hösten 1986 inleddes med en hel vecka
”Gränslös Marknadsföring” med anledning av att guldäggen 1985 gick till Helsingborg.
Vinnarbidragen visades tillsammans med de prisbelönta DR-kampanjerna i DR-nyckeln och
heldagsseminarier hölls med olika förtecken. 473 medlemmar.

Matrikeln 1986-87
I förordet till denna matrikel skriver Kjell Cronert om den tekniska utvecklingen och hur den driver
fram insikten om att människan måste sättas i centrum. Han påpekar vikten av att hänga med i
utvecklingen och att just medlemskapet i Marknadsföreningen ger denna möjlighet, dels genom att
deltaga i föreningens programpunkter, dels genom medlemstidningen Tendens.
Av styrelsen finns Martin Kylvåg och Kjell Cronert kvar som hedersmedlemmar, resten har försvunnit
ur våra rullor. Ulf Ahnberg är ansvarig för Helsingborgs Stads näringslivsutbyte med Hamburg och har
under flera år under Näringslivsdagarna försökt att övertala oss att komma med en busslast
medlemmar till Hamburg, men det har inte blivit av - ännu!
I denna matrikel finns också en tillbakablick på 1986 års programpunkter; En presentation av In
Wear/Martinique, SSC - Scandinavian Screen Contractors - visade nordiska reklamfilmer,
”Marknadskrigföring” i samarbete med MiM och Marketing Warfare, besök på Yves Rocher,
Genrepet med Nils Poppe & co på ”Vita Hästen”. Hösten inleddes med en hel vecka ”Gränslös
Marknadsföring” med anledning av att guldäggen 1985 gick till Helsingborg. Vinnarbidragen visades
tillsammans med de prisbelönta DR-kampanjerna i DR-nyckeln och heldagsseminarier hölls med olika
förtecken. Vidare en programpunkt med Strålfors, prisvinnande reklamfilmer visades av SF MEdia
och Sandrew Media. Måns Bock utdelades 9 oktober till Gösta Persson (75) för aktiv marknadsföring
av Företagarförbundets idéer med syfte att stärka det fria näringslivet. Året avslutades med julfest på
temat ”White Christmas” på Ramlösa Brunnsrestaurant, ”förmodligen sista gången, eftersom den här
verksamheten lades ner vid utgången av 1986” - alltså Brunnsrestaurangen, inte
Marknadsföreningens julfest.
Matrikeln omfattar 473 personer, varav exakt 10 % finns kvar 2003. Det fanns 23
företagsmedlemmar, varav bara 7 har samma namn idag som då.

Styrelsen ovan består av Regina Adalberth, Fredrik Gejroth, Ulf Ahnberg, Lena Kristensson, Martin
Kylvåg, Anita Larsson, Tore Sköld samt Pia Richardson och Richard Larsson, som flankerar Kjell
Cronert.

