Protokoll fört vid 79:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2017-11-15
Plats: Novumhuset, kl 17.00-19.00.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Roger Thure, Ola Gustafsson.
Frånvarande: Anna Brinkmann, Tomas Axelsson, Anette Piel.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till sekreterare utsågs Ola Gustafsson och till att justera dagens protokoll Roger Thure.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2017-10-10 redovisades och godkändes med följande kommentarer:
• Avtal är klart med LedKings avseende köp av storbildsskärm med tillbehör.
• Obetalda fakturan från Sävsjö Celebration lämnad för indrivning.
• Decembersammanträdet flyttat från 11 dec till 7 dec.
§ 4 Ekonomi med mera
Redogörelse för det ekonomiska läget. Bokföringsmässigt visar det på ett minusresultat för året på
storleksordningen 50.000-60.000 kr. Till största delen är detta pengar som vi genom separata beslut
lyft från fonderade medel (Gotahälsanpengarna) för att nyttjas i olika projekt.
Därmed pekar ekonomin i stort sett på ett 0-resultat för driften av föreningen.
Kassören får i uppdrag att i bokslutet tydligt notera vilka uttag som gjorts av de fonderade medlen och
hur detta påverkar resultat.
§ 5 Information från kommunen
• Kommunchefen Anne Hallberg har sagt upp sig och slutar officiellt 2018-01-31. Rekrytering
av ny kommundirektör, som blir den nya titeln, har påbörjats. Förhoppningsvis är
rekryteringen avklarad före jul.
• Invånarantalet fortsätter öka. Nytt topprekord för 2000-talet denna vecka, 6.777 invånare.
• Tomtföräljningar till villabebyggelse har genomförts i Aneby tätort, dels på Ringvägen och
dels på Skärsjö udde. Fler intressenter finns och ytterligare tomter bokade, där avslut
förhoppningsvis kan ske före nyår. Tomtprisrabatten som gällt sedan i april upphör vid nyår.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Nästa annonsaktivitet inför Lions julmarknad 1 dec.
§ 7 Frågor kring Science Park
Inget nytt att rapportera.

§ 8 Medlemsfrågor
Oförändrat medlemsantal, 82.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
2017
29 nov – frukostmöte med Svenskt Näringsliv. Ola skickar inbjudan via mail till alla företag.
7 dec – Styrelsemöte Wiredaholm
2018
21 feb – frukostmöte, info om sommarens program mm
11 april – årsmöte. Utdelning av Årets företagare.
14 juni-15 juli – VM-fotboll, storbild på torget (bokat enligt avtal med LedKings), konstgräs (i
samarbete med Aneby kommun fritid).
Politikerdagar. Lutar åt tre dagar.
26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör, bl a politikerdebatt
2019
Företagsmässa – beslutas att vänta med detta till 2019.
Övrigt
Ekonomidelen – titta på en totalekonomi för hela sommarpaketet. I det ingår också att köpa in egen
bollbinge, pris ca 41.000:-. (Förslagsvis 10 sponsorer á 5.000:-, engångskostnad).
Sponsorförsäljning kan inkludera hela sommaren, bollbinge, storbildsskärm, Alla får plats, med mera.
Mats tittar på förslag till paket som kan presenteras vid frukostmötet i februari och sedan aktiv
försäljning under feb-mars.
§ 10 Personalfrågor
Städfrågan behöver ny lösning. Mats får i uppdrag att titta på detta.
§ 11 Övriga frågor
Lokalfrågan. Mats, Ola, Annelie och William, tillsammans med DBK Scandinavia och Ark-Löfen,
har tittat på alternativa lokaler. Kontorslokalerna i Resema-fastigheten på Industrigatan förordas.
Samtidigt är det oklart kring vad som händer med Novumhuset, där Hags ännu inte lämnat besked.
Därför avvaktar vi tills tydliga besked kommer.
Beslutas att ordföranden får i uppdrag att omgående säga upp Aneby Näringslivs hyresavtal med
Hags i Novumhuset, för att därigenom skapa handlingsfrihet. Samtidigt ska också DBK Scandinavia
och Ark-Löfen informeras om att vi vidtar denna åtgärd.
Fråga från Miljöpartiet de gröna i Aneby
ANL har, med anledning av nya regler angående nyttjande av plastbärkassar (Förordning 2016:1041),
fått en fråga om att lansera en miljöanpassad bärkasse med positiv slogan.
Alla är överens om att det är en mycket lovvärd idé, men efter diskussion konstaterar styrelsen att de
stora livsmedelsbutikerna i Aneby inte är medlemmar i näringslivsföreningen. I det läget känns det
inte rätt för föreningen att gå in och arbeta med den här frågan.
Beslutas att Ola Gustafsson får i uppdrag att besvara Miljöpartiet de gröna om föreningens
ställningstagande.

§ 12 Nästa styrelsemöte
Torsdag 7 dec kl 17.00 på Wiredaholm. Avslutning med jultallrik.

§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, mötessekreterare

Roger Thure, justerare

