Protokoll fört vid 77:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2017-09-13
Plats: Novum, Science Park-rummet, kl 17.00-19.15.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Ola Gustafsson.
Frånvarande: Anna Brinkmann, Roger Thure, Anette Piel, Tomas Axelsson.
Övriga: William Lehmus

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till sekreterare utsågs Ola Gustafsson och till att justera dagens protokoll Daniel Berlin.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2017-08-17 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Daniel Berlin redogör för aktuellt läge. Inget som tyder på avvikelser mot budget, vilket pekar mot ett
0-resultat för verksamhetsåret.
• För att tydligare kunna följa redovisningen från den fond som föreningen förfogar över
föreslår kassören att en post läggs upp i kontoplanen där intäkter och utbetalningar från fonden
redovisas.
• De båda projekten Anebydagen och Alla får plats ser båda ut att landa nära 0-resultat, då Ola
redovisar vilka intäkts- och utgiftsposter som ännu ej kommit in i redovisningen. Styrelsen är
nöjd med den tydliga redovisningen av projekten som görs.
Försäljning storbildsskärmen
Sedan förra styrelsemötet fanns ett uppdrag att ta fram redovisning för storbildsskärmens aktuella
värde. Inköpspriset för skärmen var 280.000 kr och med den avskrivningstakt som gjorts är det
bokförda värdet vid årets slut 146.888 kr.
Intressenter finns för att köpa skärmen och starta ett eventföretag i Aneby. Styrelsen är mycket positiv
till detta och det ligger helt i linje med de intentioner som fanns när skärmen införskaffades.
Beslutas att uppdraga åt ordföranden att ta fram ett avtals- och prisförslag till nästa styrelsemöte. I
avtalsförslaget ska det beaktas att föreningen och föreningens medlemsföretag även fortsatt under
2018-2019 ska ha möjlighet att hyra skärmen till det förmånliga pris som gäller i dagsläget.

§ 5 Information från kommunen
• Aneby kommun sa ja till att dela på kostnaden för inköp av ljusslinga till stora linden på
Fredstorget. Därmed delar Aneby Näringsliv och Aneby kommun på den totala kostnaden,
75.000 kr.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Möte har genomförts med köpmännen i Aneby där det beslutats att fortsätta med annonssatsningarna i
Smålands-Tidningen/Tranås Tidning och Tranåsaktuellt en gång i månaden i samband med lönehelg
under sept-nov.
•

Ljuständning och grillkorv
Vid första tillfället, annonssidor onsdag 27 sept, görs en aktivitet kring ljuständningen av
linden på Fredstorget. Torsdag 28 sept kl 19.00 tänds ljusslingan av Mats Hansson,
Näringslivsföreningen, och Lars-Erik Fälth, Aneby kommun. I samband med detta grillas korv
vid linden. Alla som handlar i butikerna onsdag-torsdag erhåller korvbiljetter och bjuds på
gratis grillkorv kl 18-20.

§ 7 Frågor kring Science Park
William Lehmus rapporterar om kommande och pågående aktiviteter.
• En Science Park-kalender finns på Aneby Näringslivs hemsida.
• 26 sept genomförs en Starta eget-kväll i Aneby, redan flera intresserade anmälda.
• 26 sept genomförs också en idékväll i Sävsjö, öppen för företagsidéer från hela Höglandet.
• UF, Ung företagsamhet, drar igång ny säsong. SP kontaktar lokala förmågor.
• Flera företagstarter har skett i Aneby. SP har hjälpt fem nya företag igång.
• Överhuvudtaget mycket positiv respons i kontakterna med företag i Aneby.
§ 8 Medlemsfrågor
Inget att rapportera.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
VM-kvalfotboll. Tisdag 10 okt After work på J3 Köket kl 18.30-23.00 för medlemsföretag i ANL.
Alla är välkomna att bjuda med externa gäster.
• Börje Johansson, vd på Montico och med förflutet som elitdomare i ishockey, föreläser.
• Innovation Runway, satsning från Science Park, presenterar sig.
• Aneby Näringsliv bjuder på mat.
• 20.45 – VM-kvalmatchen startar på storbildsskärm hos J3 Köket.
Studiebesök. Resema har sagt ja till studiebesök i företagets lokaler i Tranås i mitten av november.
Datum ej fastställd.
Vidare planläggning av aktiviteter ska göras vid nästa styrelsemöte då fokus ska löäggas på denna
punkt och framförallt grovplanera inför 2018.
§ 10 Personalfrågor
En del frågor finns kring städningen på Novumhuset. William får i uppdrag att titta vidare på detta.
§ 11 Övriga frågor
Lokalfrågan. Ordföranden redogör för läget när det gäller Apotekets gamla lokaler vid Fredstorget.
Detta är fortfarande ett huvudalternativ för ANL, men realistiskt sett kan det inte bli aktuellt förrän till
halvårsskiftet 2018 om ett antal andra aktörer, däribland Aneby kommun, också ska utreda
möjligheterna. Fram till dess får vi titta på provisorisk lösning för att kunna frigöra nuvarande lokaler
för Anebyhus räkning. Ordföranden tillsammans med Ola får i uppdrag att titta på detta.
Platsbanken
Förfrågan till Aneby kommun och Aneby Näringsliv att finna väg för att marknadsföra lediga tjänster i
såväl kommunförvaltningen som hos privata aktörer. Informationen om detta skickas till styrelsens
medlemmar för att kunna ta upp ny diskussion vid nästa styrelsemöte.

Aktivitetsförslag
Förfrågan från Veronica Örfelth om aktivitet för ANL kring matlagning. Styrelsen anser detta mer
lämpligt för studieförbunden att arbeta med och Ola får i uppdrag att kontakta Veronica om svaret.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Tisdag 10 okt kl 17-18.30 på J3 Köket, innan After work.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, mötessekreterare

Daniel Berlin, justerare

