Protokoll fört vid 80:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2017-12-07
Plats: Wiredaholm, kl 17.00-18.30.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Anna Brinkmann, Tomas Axelsson, Ola
Gustafsson.
Frånvarande: 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 Daniel Berlin.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2017-11-15 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Kassören redovisar en aktuell prognos för året och resultatet ser något bättre ut än prognosen vid
senaste styrelsemötet.
§ 5 Information från kommunen
• Aneby kommun har under 2017 deltagit i SCB (Statistiska Centralbyråns)
medborgarundersökning. Resultatet, som blir offentligt i dagarna, är mycket positivt för
Aneby kommun. I de betygskriterier som gäller får Aneby kommun bättre betyg på i praktiken
alla verksamhetsområden, jämfört med senaste undersökningen 2013. Aneby kommun ligger
också avsevärt bättre till i jämförelse med riksgenomsnittet.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Tyvärr kan vi notera en förestående affärsnedläggning, då Embers Lantliv slår igenom vid nyår.
§ 7 Frågor kring Science Park
• Ett första inkubatorsavtal har tecknats med ett företag i kommunen. Det innebär ett ökat stöd
under 6-18 månader för försäljningssatsningar och tillväxt.
• Det är också ett par anebyföretag som jobbar inom projektet IR, Innovation Runway.
§ 8 Medlemsfrågor
Ett företag har lämnat föreningen (Örfelths kulturvård) och medlemsantalet är därmed 81 företag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Styrelsemöten för våren 2018 fastställs enligt nedan:

•
•

Måndag 29 jan kl 17.00-19.00 – Novumhuset
Tisdag 6 mars kl 17.00-19.00 – Novumhuset

Övrig planering 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 – 3 dagar.
• 26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör, bl a politikerdebatt
Uppdrag i samband med detta
• Ola får i uppdrag att fastställa datum och gå ut med en första inbjudan till samtliga partier
tillhörande kommunfullmäktige i Aneby.
• Anna, Tomas och William får i uppdrag att förbereda förslag på Årets företagare inför
kommande styrelsemöte (29/1).
• Mats tittar på ekonomin inför kommande styrelsemöte. – 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. Förslagsvis paket som kan presenteras vid
frukostmötet i februari och sedan aktiv försäljning under feb-mars.
§ 10 Personalfrågor
Nuvarande städare har sagt upp avtalet. Mats får i uppdrag att lösa städfrågan för Novum.
§ 11 Övriga frågor
Lokalfrågan. Aktuellt läge är att Hags kontaktat fastighetsmäklare för försäljning av hela fastigheten.
Vi får avvakta vad det blir av detta innan vi tar beslut om hur vi går vidare.
Fråga JS Sverige
JS Sverige, ett företag som sysslar med företagsbroschyrer, har kontaktat oss för ett samarbete. Efter
redogörelse för hur företaget arbetar, samt de erfarenheter som finns i gruppen, konstateras att det inte
är aktuellt med något samarbete för vår del i nuläget.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Måndag 29 jan kl 17.00 på Novumhuset.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, mötessekreterare

Daniel Berlin, justerare

