Protokoll fört vid 89:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2018-11-19
Plats: ANL:s kontor, Köpmansgatan 9, kl 17.00-18.45.
Närvarande: Mats Hansson, Åke Berg, Tomas Axelsson, Lars-Erik Fälth, Ola Gustafsson, Charlotte
Johansson (adjungerad).
Frånvarande: Elmir Lindov, Daniel Berlin, Patrik Göransson,.
§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till att justera dagens protokoll utses Tomas Axelsson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-10-15 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
I Daniel Berlins frånvaro lämnar Mats en kortfattade ekonomisk beskrivning. Föreningen ser ut att gå
mot ett nollresultat för det innevarande verksamhetsåret. Totalt är föreningens tillgångar i dagsläget ca
475.000 kr.
§ 5 Information från kommunen
• Nya kommunfullmäktige tillträdde 15 okt med Bengt Samuelsson fortsatt i ordföranderollen.
Valberedningen har arbetat fram förslag på kandidater till alla poster för val kommande
måndag, 26 nov, då kommunstyrelse och övriga poster ska väljas.
• Nya kommunfullmäktige ska också anta budgeten på nytt (budgeten för 2019 antogs redan
före sommaren) men lagen föreskriver att nya kf ska ta beslut om sin budget. Några
förändringar jämfört med förslaget från försommaren föreligger inte.
• Ny HR-chef har anställts i kommunen. Josefine Björlingson från Uppsala börjar sin tjänst i
slutet av januari.
• Arbete pågår med ny ÖP. Medborgarmöten planeras under våren i socknarna i kommunen. I
tätorten Aneby planeras däremot för en näringslivsträff för att lyfta ÖP-frågan, förslagsvis ett
kvällsmöte i samarrangemang med ANL.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Nästa aktivitet är julskyltning i samarrangemang med Lions. Genomförs lördag 1 dec.
§ 7 Frågor kring Science Park
Inget nytt att rapportera.
§ 8 Medlemsfrågor
Ett företag, Solbri, har begärt utträde från kommande årsskifte. Totalt därmed 78 medlemsföretag.

§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
• Företagsmässan 10-11 maj 2019. Cirka 30 företag har preliminäranmält sig för plats på
mässan. En bra siffra, som säkert kan fördubblas med mer bearbetning av företagen.
Beslutas att genomföra mässan enligt plan. Nu kan planeringen gå igång för fullt.
•

Inköp av fotbollssarg. Planerades redan inför 2018, men diverse strul med leverantören
gjorde att köpet inte fullföljdes. Nu har offert lämnats av Tre vänner & event, Eksjö. Företaget
lämnar en offert på ca 30.000 kr inkl sarg, frakt och reklambanderoller för sargen. Kan vi få
med tio sponsorer i likhet med i fjol, nu med en insats på 3.000 kr/företag, så finansierar vi ett
inköp. Sargen utgör grunden för fotbollsplanen på Fredstorget även kommande sommar, men
kan också lånas ut till en rad aktiviteter i kommunen.
Beslutas att genomföra ett köp av fotbollssarg och att Ola gör beställningen omgående.

§ 10 Personalfrågor
Ordföranden rapporterar om lugnt läge på personalsidan.
§ 11 Övriga frågor
Annonsering i dagligvarubutikerna.
Dags att förnya ANL:s avtal med Powerpicture angående annonsering i ICA- och Coop-butiken i
Aneby.
Beslutas att säga ja till ett nytt ettårsavtal och att ordföranden år mandat att teckna detta till ett belopp
av max 10.000 kr.
Sponsring av konstgräshall.
Aneby SK har inkommit med förfrågan om sponsring av planerad konstgräshall på Furulidsområdet
med ett belopp på 150.000 kr. Totalt kostnadsberäknas projektet till 9,2 milj kr. ANL har tidigare
(styrelsemöte nr 68, 2016-09-15) varit positivt inställda till ekonomisk medverkan och vid den
tidpunkten talades om 100.000 kr och att pengarna då skulle tas från de fonderade medel föreningen
förfogade över och som var öronmärkta till hälsofrämjande insatser som gagnade många
kommuninvånare.
Numera finns inte längre några medel fonderade, då pengarna förts in i ordinarie resultaträkning.
Fortfarande finns dock cirka 200.000 kr som härrör från denna fond och med syfte enligt ovan.
Styrelsen är överens om att en konstgräshall uppfyller kraven för dessa medel.
Beslutas att Aneby Näringsliv beviljar ett bidrag till konstgräshallen på 100.000 kr och att pengarna
utbetalas under förutsättning att projektet kan påbörjas under 2019. I annat fall skall detta beslut
omprövas.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Måndag 10 dec kl 17.00-19.00, inkl jultallrik. Lokal Grosseriet, Fågelkärr.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.
Justeras:
Mats Hansson, ordförande

Tomas Axelsson, justerare

Ola Gustafsson, sekreterare

