Protokoll fört vid 87:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2018-09-17
Plats: ANL:s kontor, Köpmansgatan 9, kl 17.00-18.30.
Närvarande: Mats Hansson, Patrik Göransson, Tomas Axelsson, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Ola
Gustafsson, Charlotte Johansson (adjungerad).
Övriga: William Lehmus.
Frånvarande: Elmir Lindov, Åke Berg.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till att justera dagens protokoll utses Tomas Axelsson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-08-20 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Totalt sett ser ekonomiläget bra ut. Just nu är det ett plusresultat på 59.000 kr. Minskade kostnader
jämfört med tidigare år redovisas för städning, kopiering med mera, som en följd av kontorsflytten.
Alla får plats-veckan, som ekonomiskt administreras av Aneby Näringsliv, redovisar i nuläget ett
minusresultat på ca 15.000 kr. Alla får plats har utvärdering 2018-10-03, och efter det får Ola
Gustafsson uppdraget att återkomma med en plan för hur underskottet ska balanseras.
§ 5 Information från kommunen
Lars-Erik Fälth rapporterar:
• Valet är genomfört. Alliansen stärkte sin position och har 20 av 35 mandat och har för avsikt
att fortsätta styra Aneby. Nu väntar förhandlingar mellan partierna om fördelning av poster i
kommunen.
• Kommunens ekonomi fortsatt bekymmersam. Framförallt går den sociala verksamheten mot
ett kraftigt underskott. Många olika delar i den sociala verksamheten bidrar till detta.
• Rekrytering av ny personalchef är inne i sitt slutskede.
• Färdigställandet av det nya blåljushuset pågår och som en följd av det ska nuvarande
brandstationen ut till försäljning. Upphandling av mäklaruppdraget pågår.
• Ny sortergård för att ta emot avfall på kretsloppsgården ska byggas och därför sker tillfällig
lösning av sortergård på Lövsta industriområde.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Planeringen av höstens aktiviteter har genomförts. Mycket positivt. Kvällsöppet 27 sept och 8 nov,
julskyltning 1 dec. Dessutom planeras för en mer aktiv annonsering i kombination mellan print och
sociala medier under 2019 i samarbete med Smålands-Tidningen.

§ 7 Frågor kring Science Park
William Lehmus rapporterar om mycket som är på gång.
Starta eget-utbildning ska genomföras 26 sept. Fyra personer anmälda.
Etablering av ett par olika verksamheter pågår i Aneby och där SP finns med i arbetet. Inte minst är
det en spännande utveckling kring Clean Energy Japan som ska etablera datahallar i Mariannelund,
men också söker fler lokaliseringar. Aneby kan bli aktuellt.
§ 8 Medlemsfrågor
Inga förändringar att rapportera. Totalt 79 medlemsföretag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Uppföljning:
• 22 aug – Näringslivsgolfen på Wiredaholm, 25 spelare deltog. Mycket trevlig dag.
• 26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör, veckan började lite försiktigt, men
från tisdag eftermiddag till fredag kväll var det mycket välbesökt.
Kommande aktiviteter:
• Torsdag 20 sept frukostmöte kl 07:30-09:00, J3 Köket. Fyra företag presenterar sig. Mycket
stort intresse.
• Onsdag 24 okt kl 18:00-21:00, J3 Köket. ”Samhällets sårbarhet”, kvällen planeras med
medverkan av beredskapssamordnaren, räddningschefen, LRF, Amaq, Eon, Maskinringen
Höglandet. Sårbarhetsdiskussion kring el, vatten, värme och data.
• Torsdag 22 nov frukostmöte kl 07:30-09:00, J3 Köket. Lokala företag presenterar sig.
• Kvällsmöte i jan-feb med studiebesök på Landy Vent och Resema föreslås.
Företagsmässa 2019
Beslutas att vi ska genomföra en företagsmässa 2019. Samma lokal som senast är inbokad på Lövsta
industriområde 10-11 maj 2019. En projektgrupp tillsätts för planeringen: William Lehmus, Tomas
Axelsson, Ola Gustafsson.
Datum för mässan ska under hösten kommuniceras till alla företag, och förslagsvis tar vi upp en
förhandsanmälan senast mitten av november, för att checka av intresset för en ny mässa.
Projektgruppen får i uppgift att återkomma med hur ekonomin kan lösas för mässan.
§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera.
§ 11 Kommande styrelsemöten
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

Tomas Axelsson, justerare

