Protokoll fört vid 76:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2017-08-17
Plats: Novum, Science Park-rummet, kl 17.00-19.15.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Tomas Axelsson, Lars-Erik Fälth, Ola Gustafsson.
Frånvarande: Anna Brinkmann, Roger Thure, Anette Piel.
Övriga: Annelie Johannesen

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till sekreterare utsågs Ola Gustafsson och till att justera dagens protokoll Tomas Axelsson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2017-06-14 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Anette Piel har av familjeskäl avsagt sig uppdraget som kassör under återstående tid av
verksamhetsåret, fram till kommande årsstämma. Noteras att Annelie Johannesen sköter det löpande
arbetet, men att ansvarsrollen som kassör behöver ersättas.
Beslutas att utse Daniel Berlin till kassör fram till nästkommande årsstämma.
Ordföranden gör en genomgång projektet Sommar i Aneby, vilket inneburit en mängd olika aktiviteter
i samarbete med främst Aneby kommun. Totalt sett har det gett mycket cred för hur Aneby centrum
varit en levande arena hela sommaren. Ekonomin för projektet visar på en prognos där ekonomin
balanserar väl. Intäkter i form av Aneby kommuns sommarlovspengar, sponsring från företag, bidrag
från Alfastiftelsen mm. I dagsläget pekar det på ett marginellt överskott på någon tusenlapp. I
budgeten för projektet ingår ett eget bidrag med 25.000, motsvarande kostnaden för storbildsskärmen
under motsvarande tid. Denna summa hämtas från fonderade medel.
Beslutas att nyttja 25.000 kr från fonderade medel från Företagshälsovården att föra över till
resultaträkningen för Sommar i Aneby.
Storbildsskärmen har nu varit i föreningens ägo under ett drygt år. Kostnaden för avskrivningen av
skärmen har under året finansierats med intäkter från uthyrningarna. Nu finns intressenter som vill
köpa skärmen i syfte att starta eget företag och driva uthyrning på affärsmässiga grunder.
Diskussion i styrelsen utmynnar i att det konstateras att det inte finns något egenintresse av att
föreningen ska äga skärmen, och att vi redan från början, i samband med inköpet, lyfte möjligheten att
detta skulle kunna stimulera till eget företagande på sikt.
Viktigt dock att vi vid en försäljning säkerställer att föreningen och medlemsföretagen i ANL har
möjlighet att under en avtalad tid kan hyra skärmen till samma villkor som gäller i nuläget.

Beslutas att uppdraga åt ordföranden att ta fram ett avtals- och prisförslag till nästa styrelsemöte.
§ 5 Information från kommunen
• Boxholms kommun har gjort studiebesök för att studera Aneby kommuns arbete med
arbetsmarknadsenheten och det intensifierade arbetet med att få individer som står långt ifrån
arbetsmarknaden i sysselsättning.
• Rekrytering påbörjas nu av ny ekonomichef i kommunen.
• Skolstart är i dagarna. Aneby kommun har en lärartäthet på 97% med behöriga lärare, en
anmärkningsvärt hög siffra som väckt uppmärksamhet på riksnivå.
• Projektet Unga till sysselsättning, ett projekt som stöds av ESF (Europeiska socialfonden) med
drygt fem miljoner kronor, rullar igång 1 sept med planering. Projektet innebär en
grundläggande träutbildning för ungdomar. Behov finns av att få med
näringslivsrepresentanter i styrgruppen för projektet.
• Invånarantalet det högsta sedan 1999, i dagläget 6.737 invånare. Födelseöverskott på +24.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Inget att rapportera.
§ 7 Frågor kring Science Park
Inget att rapportera.
§ 8 Medlemsfrågor
Inget att rapportera.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Sommar i Aneby. Redovisat under ekonomipunkten ovan. Återstående aktiviteter är
näringslivsföreningens medverkan i Alla får plats-veckan. Bland annat spelas VM-kvalfotboll
Bulgarien-Sverige torsdag 31 aug. Då planeras storbildssändning på torget, grillkväll med mera.
Golfmästerskap. Anmälan har fått ut, cirka 30-talet anmälda deltagare, vilket är fler än tidigare.
Genomförs 22 aug. Annelie får i uppdrag att inhandla priser till tävlingen.
Testa på rally 10 sept. Inbjudan går ut måndag 21 aug. Gäller enbart medlemmar. Team Skogsåkarna
bjuder på en rallytur i Askerydsskogarna på avstängda vägar och med polistillstånd inhämtat. Efter
rallyåkandet blir det kvällsmat på Gransnäs.
VM-kvalfotboll. I samband med sista VM-kvalmatchen, tisdag 10 okt, Holland-Sverige, bjuder vi in
medlemmar till J3 Köket, där storbildsskärmen placeras och vi kan bjuda på mat. Kvällen görs till en
after work och inleds med en intressant föreläsning. Ordförande får i uppdrag att kontakta Börje
Johansson, vd på Montico och med förflutet som elitdomare i ishockey.
Studiebesök. Planeras för ett studiebesök i november. Ola får i uppdrag att kontakta Resema om
möjligheterna att besöka företagets anläggning i Tranås.
§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera.
§ 11 Övriga frågor
Lokalfrågan. Ordföranden lyfter frågan och vi måste intensifiera arbetet med att hitta en lösning.
Beslutas att uppdraga åt ordföranden och Ola Gustafsson att till nästa styrelsemöte presentera ett
konkret förslag.
Julbelysning. Till julen 2012 införskaffade Aneby kommun ny julbelysning. Aneby
Näringslivsförening och kommunen bidrag med 50.000 kr vardera och företagen med motsvarande
belopp. Denna julbelysning får nu ej längre sättas upp på Trafikverkets lyktstolpar. En idé om hur

nuvarande belysning ändå kan nyttjas har tagits fram, med belysning av fasaden på kommunhuset och
bankhuset, samt julgranar på lyktstolparna utmed Konserthusgatan, Hallgatan och Tomtebogatan.
Däremot blir det ingen belysning i anslutning till Fredstorget.
Aneby Näringsliv har nu, med aktiviteten Sommar i Aneby, aktivt tagit del av att höja statusen runt
Fredstorget. Ett förslag har nu tagits fram på att sätta upp belysningsslingor i den stora linden på torget
för att därigenom belysa under hela den märka perioden, oktober-mars. Offerten för detta är på 75.000
kr. Förslaget är att Aneby Näringsliv och Aneby kommun delar på kostnaden. Aneby Näringsliv lyfter
pengarna från fonderade medel.
Beslutas att ANL bidrar med halva kostnaden till belysningen av linden på Fredstorget, 37.500 kr,
och att pengarna tas från fonderade medel från Företagshälsovården. Beslutet gäller under
förutsättning att Aneby kommun beslutar att bidraga med motsvarande belopp.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Onsdag 13 sept kl 17-19 på Novumhuset.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, mötessekreterare

Tomas Axelsson, justerare

