Protokoll fört vid 82:a ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2018-03-06
Plats: Novum, kl 17.00-18.30.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Tomas Axelsson, Ola Gustafsson.
Frånvarande: Lars-Erik Fälth, Roger Thure, Anna Brinkmann, 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 2018-01-29 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Under årets inledande månader har det inte hänt så mycket på ekonomisidan. Medlems- och
serviceavgifter är på väg in. Likviditeten god.
Beslutas att uppdra åt kassören att återbetala och avsluta det lån som upptagits hos Swedbank i
samband med inköpet av storbildsskärmen, i och med att intäkten från försäljningen av
storbildsskärmen inkommit enligt försäljningsavtalet.
§ 5 Information från kommunen
• Ny kommunchef på plats. Charlotte Johansson började sin anställning 2018-02-15. Hon
presenterade sig för delar av näringslivet vid frukostmötet på Snickeriet 2018-02-21.
• Årsbokslutet färdigställt och kommunen redovisar, för 16:e året i rad, svarta siffror.
Överskottet för 2017 är 4,3 miljoner kr.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Inget nytt att rapportera.
§ 7 Frågor kring Science Park
• Genom tillsammans med ANL ett After work 21 mars där Science Park engagerar föreläsaren
Jonas Gallneby att tala om sälj, hur utvecklar man sin säljförmåga? Plats J3 Köket. Kvällen
inleds med lättare måltid.
• I övrigt ett hyfsat bra inflöde på kontakter med företag.
§ 8 Medlemsfrågor
Fyra företag har lämnat föreningen; askinteknik i Aneby AB; Kanonaden Täckt och Förvaltning AB;
Candlers Psykoterapimottagning; samt Fonus Öst.
Medlemsantalet uppgår därmed till 77 företag.

§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Tidigare planerade aktiviteter under våren:
• 21 mars – J3 Köket, föreläsning med Jonas Gallneby om sälj, i samarbete med Science Park
• 11 april – årsmöte. Utdelning av Årets företagare. Plats Tallbacken. Beställ smörgåstårta och
tårta från Ågården (Annelie).
• 14 juni-15 juli – VM-fotboll, storbild på torget (bokat enligt avtal med LedKings), konstgräs (i
samarbete med Aneby kommun fritid).
• Politikerdagar 28-30 juni – 3 dagar.
• 26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör, bl a politikerdebatt
Tillkommer en aktivitet:
• 3 maj – frukostmöte. Insiktsträff (Leona Achtenhagen, JIBS, William kontaktar),
energikartläggning med Energikontor Norra Småland (Josip Glavas), samt
företagspresentationer.
Årets företagare
Efter diskussionen på senaste styrelsemötet har Ola haft kontakt med Företagarna. Förslaget till
mottagare av priset är godkänd.
Beslutas att utse Årets företagare enligt tidigare förslag.
§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera i dagsläget.
§ 11 Övriga frågor
Lokalfrågan
Såväl Anebyhusgruppen som DBK Scandinavia har gjort klart att de lämnar Novumhuset under våren.
I det läget blir Aneby Näringsliv i praktiken enda hyresgästen. Därmed finns inte längre något värde i
att sitta kvar i Novumhuset. Vi har tittat på ett antal olika lokaler och är nu redo för att ta beslut i
frågan.
Beslutas att uppdraga åt ordföranden att säga upp avtalet med Hags i Novumhuset med sikte mot en
flytt senast 2018-05-31, samt att ordföranden gör klart med Höglandet Maskin Fastighets AB om nytt
hyresavtal i lokalen på Köpmansgatan 9.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Onsdag 11 april kl 17.00-18.00 i Tallbacken. (Styrelsemöte innan årsmötet kl 18.30)
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, mötessekreterare

Tomas Axelsson, justerare

