Protokoll fört vid 78:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2017-10-10
Plats: J3 Köket, kl 17.00-18.25.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Tomas Axelsson, Ola Gustafsson.
Frånvarande: Anna Brinkmann, Roger Thure, Anette Piel.
Övriga: William Lehmus

§ 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 2017-09-13 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Daniel Berlin redogör för läget. Ett antal punkter föranleder beslut.
•

Alla får plats- veckan pekar mot ett minusresultat på 5.400:-. Aneby Näringslivsförening har
tidigare år gått in med ekonomiskt bidrag till veckan, men så har inte skett i år.

Beslutas att Aneby Näringslivsförening använder 5.000:- från fonderade medel från Gotahälsan för
att bidraga med till Alla får plats-veckan. Uppdrages åt kassören att genomföra transaktionen.
•

Fakturan för uthyrningen av storbildsskärmen till Sävsjö Celebration är, trots upprepade
påstötningar, obetald. Noteras också att Sävsjö Celebration förekommer i Justitia ned
betalningskrav.

Beslutas att lämna fakturan för uthyrningen vidare till indrivning. Annelie Johannesen får i uppdrag
att ombesörja detta.
•

Ordföranden presenterar enligt uppdrag från senaste styrelsemötet avtalsförslag för försäljning
av storbildsskärmen. Nystartade företaget LedKings är tilltänkt köpare. En detaljerad spec av
skärm med tillbehör har upprättats och varuvärdet uppgår till 183.610:- inkl moms.

Beslutas att uppdraga åt kassören att slutföra avtalet med LedKings.
§ 5 Information från kommunen
• Kommunen fortsätter öka i invånarantal, vilket är mycket positivt. Samtidigt är födseltalet det
högsta på cirka 25 år. Intresset är också stort för tomterna på Skärsjö Udde, där Anebyhus nu
tillsammans med Lennings AB arbetar med försäljningen.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Inget att rapportera.
§ 7 Frågor kring Science Park
William Lehmus rapporterar om bra tryck i verksamheten för närvarande. Fem personer deltog på en
Starta eget-kväll nyligen och inflödet på uppdrag är förhållandevis bra.
§ 8 Medlemsfrågor
Nytt företag: Aneby Städ (Elmir Lindov). Medlemsantalet uppgår härmed till 82.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
På grund av att styrelsemötet ska följas av en aktivitet, föreläsning av Börje Johansson, Montico, och
därefter mat och VM-kvalfotboll Holland-Sverige, så medger inte tiden att frågan om planläggning av
framtida aktiviteter hinner diskuteras. Noteras bara kort följande:
•
•

Planerat studiebesök på Resema i Tranås skjuts på framtiden, då företaget är hårt pressat i
produktion, kombinerat med flytt av vissa maskiner till Aneby. Vi är välkomna efter nyår.
Svenskt Näringsliv inbjuder till frukostmöte onsdag 29 nov kl 7.30-9.00 på J3 Köket, för att
analysera resultatet av företagsrankingen.

Vidare planläggning av aktiviteter skjuts på till nästa styrelsemöte.
§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera.
§ 11 Övriga frågor
Lokalfrågan. Inget nytt att rapportera. Frågan återkommer nästa möte.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Onsdag 15 nov kl 17-19.00 i Novumhuset.
Måndag 11 dec kl 17.00 med avslutning med jultallrik. Annelie får i uppdrag att boka lämplig plats.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, mötessekreterare

Tomas Axelsson, justerare

