Protokoll fört vid 86:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2018-08-20
Plats: ANL:s kontor, Köpmansgatan 9, kl 17.00-19.00.
Närvarande: Mats Hansson, Åke Berg, Patrik Göransson, Lars-Erik Fälth, Ola Gustafsson, Charlotte
Johansson (adjungerad).
Frånvarande: Tomas Axelsson, Daniel Berlin, Elmir Lindov.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till att justera dagens protokoll utses Patrik Göransson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-06-11 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Någon färsk ekonomirapport finns ej tillgänglig.
Mats kan dock rapportera om ett mycket gott ekonomiskt resultat för sommaraktiviteterna på
Fredstorget. Totalt har det landat på ett plusresultat på drygt 41.000 kr. Till största delen kan det
tillskrivas turerna kring det planerade inköpet av bollbinge, vilket hävdes efter att leverantören
levererat varan mycket kraftigt försenat.
Anebydagen, som arrangerades sista lördagen i maj, uppvisar ett underskott på knappt 5.000 kr.
§ 5 Information från kommunen
Lars-Erik Fälth rapporterar:
• Befolkningssiffran, fortsatt litet plus och kommunen har nu passerat 6.800 invånare (6.805 per
14 aug).
• Beslut har tagits om att köpa Atlas av Aneby Bostäder (tidigare HVB-hem för
ensamkommande, beläget sydväst om Parkskolan). Här planeras för att kunna öppna två
förskoleavdelningar under första delen av 2019.
• Trafikverket har uppvaktat kommunen och vill att kommunen tar över skötsel och drift av
Industrigatan, Storgatan (norra delen från Köpmansgatan), Hallgatan och Skolgatan. Detta lär
bli en förhandlingsfråga, då det riskerar att medföra kraftigt fördyrade kostnader för
kommunen.
• Fem skogsbränder av mindre omfattning har drabbat kommunen under sommaren.
Räddningstjänsten i Aneby har varit engagerade i totalt 25 bränder och en brandman från
Aneby deltog i släckningsarbetet i Ljusdal.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Handla i Aneby-sidor införs i SmT-gruppen 23 aug. Frukostmöte planerat med köpmännen 14 sept för
planering av höstens aktiviteter.
§ 7 Frågor kring Science Park

Inget att rapportera.
§ 8 Medlemsfrågor
Inga förändringar att rapportera. Totalt 79 medlemsföretag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Uppföljning:
• 14 juni-15 juli – VM-fotboll, storbild på torget. Totalt sett bra aktivitet. Lite mindre nyttjande
av fotbollsplanen än tidigare somrar. Orsak? För bra väder? Inte nyhetens behag längre? Kan
vara läge att fundera över hur forttsättningen ska se ut.
• Politikerdagar 28-30 juni – genomfört, ett antal besökare varje dag, men främst de två första
dagarna i huvudsak den trogna ”egna” skaran för respektive parti. Bättre blandning på
lördagsförmiddagen.
Kommande aktiviteter:
• 22 aug – Näringslivsgolfen på Wiredaholm, ca 25 anmälda till spel.
• 26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör.
• Frukostmöten planeras vid två tillfällen under hösten. Programmet kan i huvudsak utgöras av
lokala företag som får möjlighet att presentera sig.
Torsdag 20 sept kl 07:30-09:00, J3 Köket (Ola bokar)
Torsdag 22 nov kl 07:30-09:00, J3 Köket (Ola bokar)
• En kväll med rubriken ”Samhällets sårbarhet”. Bjuda in räddningschef, polis, LRF med med
flera. Kontakt med kommunens nya beredskapssamordnare för planering av kvällen.
Onsdag 24 okt kl 18:00-21:00, J3 Köket (Ola bokar)
• Företagsmässa 2019. Olika tidpunkter diskuteras. Förslag 10-11 maj. Ola kollar vidare med
Lövsta Fastigheter AB om möjligheter till samma lokal som senast.
§ 10 Personalfrågor
Noteras att de fasta städkostnaderna sjunker i och med flytten av ANL-kontoret.
§ 11 Kommande styrelsemöten
Måndag 17 sept kl 17.00-19.00 på ANL-kontoret, Köpmansgatan 9.
Måndag 15 okt kl 17.00-19.00 på ANL-kontoret, Köpmansgatan 9.
Måndag 19 nov kl 17.00-19.00 på ANL-kontoret, Köpmansgatan 9.
Måndag 10 dec kl 17.00-19.00, inkl jultallrik. Lokal förslagsvis Grosseriet (Annelie bokar).
§ 12 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, sekreterare

Patrik Göransson, justerare

