Protokoll fört vid 84:a ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2018-05-02
Plats: Nya lokalen, Köpmansgatan 9, kl 17.00-19.15.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Tomas Axelsson, Ola Gustafsson, Åke Berg, Patrik
Göransson, Lars-Erik Fälth.
Frånvarande: Elmir Lindov.
Övriga: Charlotte Johansson, William Lehmus.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till ständig sekreterare väljs Ola Gustafsson.
Till att justera dagens protokoll utses Daniel Berlin.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-04-11 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Daniel Berlin och Mats Hansson redogör tillsammans för turerna kring att de tidigare fonderade
medlen från Aneby Företagshälsovård numera förts in i resultatet, vilket medför att uttag av pengarna
blir direkt resultatpåverkande. Tidigare revisor har genomfört överföringen i samband med
avvecklandet av det bolag som fanns i Aneby Näringslivs ägo.
Det av revisionen påpekade underskottet vid försäljningen av storbildsskärmen har analyserats och det
beror på att momspåslaget missades vid försäljningen. Detta är nu korrigerat och momsen betalas in av
köparen, vilket ger ett nollresultat för storbildsskärmen i redovisningen.
Flytten av kontor har medfört en kostnad på cirka 25.000 kr, men den beräknas återhämtas under andra
halvåret genom lägre hyres- och städkostnader, samt hyresintäkter för kontor i nya lokalen.
Beslutas att inte vidta några åtgärder med att försöka återföra medlen. Fortsättningsvis innebär det att
vi får ta konsekvensen att uttag direkt påverkar resultatet i årsredovisningen.
Beslutas att lägga försäljningen av storbildsskärmen till handlingarna.
§ 5 Information från kommunen
Lars-Erik Fälth rapporterar om ett antal punkter från kommunen:
 Kommunfullmäktige har godkänt boksluten för 2017 gällande såväl kommunen som bolagen.
I samtliga fall redovisas svarta siffror.
 Budgetarbetet för 2019 går in i nästa fas. I juni tas beslut om ramarna. Nyligen kom nya siffror
om skatteutfallet och det konstateras att kommunen får mer intäkter än vad som tidigare
beräknades, vilket innebär större utrymme och bättre förutsättningar i budgetarbetet.
 Byggnationen av blåljushuset fortskrider enligt plan.
 Etapp 3 i skolprojektet, byggnationen av nya Tallbackaskolan, har startat.
 Behov av ytterligare två förskoleavdelningar finns. Hösten klarar verksamheten av, men till
nyår 2019 måste två nya avdelningar öppnas. Alternativa lösningar för detta utreds.



Nya delen av riksväg 32, sträckan Marbäck-Sunneränga, invigs 4 maj.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Anebydagen genomförs lördag 26 maj. Sedvanligt program.
§ 7 Frågor kring Science Park
Lars-Erik Fälth rapporterar från årsmötet med Science Park, ekonomisk förening. Jönköpingsregionen
har en unik lösning med SP-noder i alla kommuner, något som stärker näringslivsarbetet i regionen.
William Lehmus rapporterar att två företag just nu coachas i ett mer intensivt skede. Dessutom finns
ett inflöde av företag som på olika nivåer får hjälp av Science Park Aneby.
§ 8 Medlemsfrågor
Två nya medlemsföretag: DK Montage, Kenneth Josefsson; och Möbelmästarna Fjordmarks AB.
Ett företag begär utträde: Grönsakshallen i Aneby
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Tidigare planerade aktiviteter under våren:
 3 maj – frukostmöte. Energikontor Norra Småland (Josip Glavas), samt
företagspresentationer; Möbelmästarna Fjordmarks AB, Prozink AB och Recaremed AB.
 22 maj – invigning och öppet hus i nya kontoret på Köpmansgatan 9. Dan Sylvebo, Svenskt
Näringsliv, inbjuds att presentera nya siffror från Svenskt Näringslivs ranking.
 14 juni-15 juli – VM-fotboll, storbild på torget (bokat enligt avtal med LedKings), konstgräs (i
samarbete med Aneby kommun fritid), samt en rad andra aktiviteter knutna till detta.
Ordföranden rapporterar om att ekonomin ser ut att landa bra med goda sponsorintäkter klara,
och mer är på gång, då flera företag inte lämnat besked.
 Politikerdagar 28-30 juni – 3 dagar.
 22 aug – Näringslivsgolfen på Wiredaholm.
 26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör, bl a politikerdebatt
§ 10 Personalfrågor
En lösning är på gång med städningen i de nya lokalerna. Med tanke på ett mindre nyttjande och
mindre behov av städning en avsevärt billigare kostnad än i Novumhuset.
Beslutas att uppdra åt ordföranden att genomföra lönerevision med Annelie Johannesen.
§ 11 Lokalfrågan
Se §4 ekonomi och §9 planläggning aktiviteter, vad gäller kostnad för flytt och invigning av lokalen.
§ 12 Stadgar
Beslutas att uppdra åt Ola Gustafsson att se över stadgarna för eventuell revidering, samt att ta hjälp
av juridisk kompetens för att säkerställa att formuleringarna blir korrekta. Ev revidering av stadgar är
en punkt för kommande årsstämma.
§ 13 Firmatecknare
Beslutas att Aneby Näringsliv, ekonomisk förenings firma tecknas av styrelsen, samt av ordförande
Mats Hansson, (630303-3572), och kassören Daniel Berlin, (690920-2415), var för sig.
§ 14 Adjungerad ledamot
Beslutas att utse kommundirektör Charlotte Johansson till adjungerad ledamot i styrelsen.
§ 15 Åttingen
Innehållet på näringslivssidorna i kommande nummer av kommuntidningen Åttingen diskuteras och
Ola får i uppdrag att leverera material. Nya kontoret, sommaraktiviteter, nya styrelsen och årets
företagare.

§ 16 Nästa styrelsemöte
Måndag 11 juni kl 17.00-19.00 på Köpmansgatan 9.
§ 17 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, sekreterare

Daniel Berlin, justerare

