Protokoll fört vid 88:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2018-10-15
Plats: ANL:s kontor, Köpmansgatan 9, kl 17.00-18.00.
Närvarande: Mats Hansson, Åke Berg, Daniel Berlin, Ola Gustafsson.
Frånvarande: Elmir Lindov, Patrik Göransson, Tomas Axelsson, Lars-Erik Fälth, Charlotte
Johansson (adjungerad).
§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till att justera dagens protokoll utses Daniel Berlin.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-09-17 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Daniel Berlin rapporterar. Föreningen ligger på ett plusresultat i dagsläget, men förväntas göra ett
nollresultat när verksamheten för den återstående tiden av året inräknas.
Vid senaste styrelsemötet rapporterades om ett minusresultat för Alla får plats-projektet, men nu är
detta underskott nollställt. Projektet landar på ett resultat mycket nära noll, eller rentav någon
tusenlapp plus, som ett startkapital inför kommande år.
§ 5 Information från kommunen
Ola Gustafsson rapporterar:
• I eftervalsarbetet är partierna överens om fördelningen av poster. Centerpartiet besätter

•

posten som kommunstyrelsens ordförande. Beata Allen förväntas väljas i den rollen. I
övrigt är ordförandeposter med mera.
Ekonomin i kommunen är fortfarande rejält ansträngd. För 2018 budgeterade
kommunen med ett plus på drygt 9 miljoner. Prognosen i delårsrapporten från 31
augusti säger nu att underskottet för helåret landar på 13,1 miljoner kronor. Det är
alltså en försämring med drygt 22 miljoner kronor.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Kommande planeringsmöte inbokat till 18 okt. Då ska Smålands-Tidningen presentera annonsmodell
för 2019, där Anebys butiker ska bli mer synliga på digitala nyhetssajten.
§ 7 Frågor kring Science Park
Inget nytt att rapportera.

§ 8 Medlemsfrågor
Inga förändringar att rapportera. Totalt 79 medlemsföretag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Uppföljning:
• Torsdag 20 sept frukostmöte. Mycket god uppslutning med närmare 40 personer på plats.
Mycket bra möte där fyra företag presenterade sig; Landy Vent AB, TP Skogstjänst,
Länsförsäkringar Fastigheter och Länsförsäkringar.
Kommande aktiviteter:
• 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 och värme med mera.
• Torsdag 22 nov frukostmöte kl 07:30-09:00, J3 Köket. Lokala företag presenterar sig, bland
annat Sealed Air.
• Kvällsmöte i jan-feb med studiebesök på Landy Vent och Resema föreslås.
Företagsmässa 2019
Projektgruppen har arbetat fram förslag till inbjudan. Även justerat priserna för monterkostnaderna,
jämfört med 2016.
Beslutas att inbjudan skickas ut till alla företag för att ta in en preliminär anmälan om deltagande
senast 15 nov. Utifrån det tar vi ställning till om Företagsmässan ska genomföras enligt plan.
§ 10 Personalfrågor
Ordföranden rapporterar om personalläget.
§ 11 Övriga frågor
a. Ny luftvärmepump inköpt till kontoret för att förbättra innemiljön. Installation är beställd.
b. Sportlights ska inköpas för att lysa upp kontoret mörka kvällar.
§ 12 Kommande styrelsemöten
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

Daniel Berlin, justerare

