Protokoll fört vid 83:a ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2018-04-11
Plats: Tallbacken, kl 17.00-18.00.
Närvarande: Mats Hansson, Daniel Berlin, Tomas Axelsson, Ola Gustafsson, Lars-Erik Fälth.
Frånvarande: Roger Thure, Anna Brinkmann, Anette Piel.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till sekreterare utsågs Ola Gustafsson och till att justera dagens protokoll Daniel Berlin.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-03-06 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Lånet hos Swedbank (storbildsskärmen) återbetalat och avslutat enligt beslut vid senaste styrelsemötet.
I noteringarna till styrelsen från revisionen i samband med bokslutet för 2017 finns upptaget ett antal
punkter att arbeta vidare med.
Beslutas att uppdra åt kassören att till nästa styrelsemöte komma med en fullständig rapport och
förslag på lösning.
§ 5 Information från kommunen
Inget nytt att rapportera.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Inget nytt att rapportera.
§ 7 Frågor kring Science Park
Inget nytt att rapportera.
§ 8 Medlemsfrågor
Inget nytt att rapportera.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Tidigare planerade aktiviteter under våren:
 3 maj – frukostmöte. Insiktsträff (Leona Achtenhagen, JIBS, William kontaktar),
energikartläggning med Energikontor Norra Småland (Josip Glavas), samt
företagspresentationer.
 14 juni-15 juli – VM-fotboll, storbild på torget (bokat enligt avtal med LedKings), konstgräs (i
samarbete med Aneby kommun fritid).




Politikerdagar 28-30 juni – 3 dagar.
26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör, bl a politikerdebatt

§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera i dagsläget.
§ 11 Lokalfrågan
Ordföranden rapporterar om den planerade flytten.
Avtalet med Hags i Novumhuset är uppsagt per 2018-04-30.
Vi har tillgång till lokalen på Köpmansgatan 9 redan nu. Inflyttning sker under den kommande
veckan. Vi betalar hyra för nya lokalen från och med 2018-05-01.
Praktiska saker runt flytten (målning av kontor, transporter, montering, frostning av skyltfönster,
inkoppling av wifi mm) pågår för fullt.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Onsdag 2 maj kl 17.00-19.00 i nya kontoret på Köpmansgatan 9.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, mötessekreterare

Daniel Berlin, justerare

