Protokoll fört vid 85:a ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2018-06-11
Plats: ANL:s kontor, Köpmansgatan 9, kl 17.00-18.45.
Närvarande: Mats Hansson, Elmir Lindov, Åke Berg, Patrik Göransson, Lars-Erik Fälth, Ola
Gustafsson.
Frånvarande: Tomas Axelsson, Daniel Berlin.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till att justera dagens protokoll utses Åke Berg.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-05-02 redovisades och godkändes.
§ 4 Ekonomi med mera
Mats redogör för ekonomin kring sommaraktiviteterna på torget. Det pekar mot ett troligt 0-resultat.
Intäkter säkrade på cirka 140.000 kr och utgiftsbudgeten är 150.000 kr, men det finns korrigeringar att
göra för att inte kostnadssidan ska överstiga intäkterna.
§ 5 Information från kommunen
Lars-Erik Fälth rapporterar:
 Efter många år med svarta siffror i bokslutet (15 år) pekar det i år mot ett förväntat underskott
på cirka tolv miljoner kr. Åtgärder har satts in för att minska underskottet. Största delen i de
ökade utgifterna ligger på sociala sidan, ett problem som de flesta kommuner brottas med. Här
är det flera faktorer, bland annat förändrade regler kring assistansersättning, förändrad
kostnadsbild för de senaste årens mottagande av nyanlända med mera.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Anebydagen har genomförts planenligt. En het dag på torget, men med mycket god uppslutning av
Anebyborna.
§ 7 Frågor kring Science Park
Inget att rapportera.
§ 8 Medlemsfrågor
Nytt medlemsföretag: AT Bilcenter AB (Freddie Sjöö).
Totalt är det därmed 79 medlemsföretag i Aneby Näringsliv.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Uppföljning:




3 maj – frukostmöte. Energikontor Norra Småland (Josip Glavas), samt
företagspresentationer; Möbelmästarna Fjordmarks AB, Prozink AB och Recaremed AB.
Knappt 20 deltagare.
22 maj – invigning och öppet hus på Köpmansgatan 9. Bara cirka 15 deltagare. Mycket bra
föredrag av Dan Sylvebo, Svenskt Näringsliv. Presenterade nya siffror från Svenskt
Näringslivs ranking och överlag mycket positiva siffror för hur företagen i Aneby uppfattar
näringslivsklimatet.

Planläggning kommande aktiviteter:
 14 juni-15 juli – VM-fotboll, storbild på torget (bokat enligt avtal med LedKings), konstgräs (i
samarbete med Aneby kommun fritid), samt en rad andra aktiviteter knutna till detta.
 Politikerdagar 28-30 juni – 3 dagar.
 22 aug – Näringslivsgolfen på Wiredaholm.
 26 aug-1 sept – Alla får plats-veckan, ANL medarrangör, bl a politikerdebatt
 Till nästa sammanträde är det viktigt att styra upp höstens mötesserie med eventuella
frukostmöten, studiebesök med mera.
 En upprepning av gemensam resa med LRF för att besöka de gröna näringarna finns bland
annat på önskelistan.
 Företagsmässan, som genomfördes 2016, har vi planerat att återkomma med 2019. Viktigt att
tidigt fastlägga datum för detta.
§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera.
§ 11 Nästa styrelsemöte
Måndag 20 aug kl 17.00-19.00 på Köpmansgatan 9.
§ 12 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson, ordförande

Ola Gustafsson, sekreterare

Åke Berg, justerare

