Protokoll fört vid 90:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2018-12-10
Plats: Grosseriet, Fågelkärr, kl 17:15-18:30.
Närvarande: Mats Hansson, Åke Berg, Tomas Axelsson, Lars-Erik Fälth, Patrik Göransson, Ola
Gustafsson, Charlotte Johansson (adjungerad).
Frånvarande: Elmir Lindov, Daniel Berlin.
Övriga: William Lehmus.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till att justera dagens protokoll utses Åke Berg.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-11-19 redovisas. Noteras att:
- ordföranden slutfört avtal med Aneby SK/konstgräshall enligt beslut.
- tecknat ettårsavtal med Power Picture för butiksreklam för 750:-/månad.
Protokollet godkänns efter justering.
§ 4 Ekonomi med mera
Inget avvikande mot senaste styrelsemötet.
§ 5 Information från kommunen
• Val av ny kommunstyrelse har genomförts. Beata Allen (C) ordf, Caroline von Wachenfelt
(M) 1:e vice ordf, Arijana Jazic (S) 2:e vice ordf. Även val av samhällsbyggnadsnämnden har
gjorts med Mats Hansson (M) ordf, Annki Stark (S) vice ordf.
• Mycket av verksamheten i kommunen präglas nu av omtag som sker efter ett val, med många
nya ledamöter och förändringar i organisationen. Detta medför planering för utbildningar mm
efter nyår.
• Alla får plats-veckan har tilldelats Region Jönköpings folkhälsopris 2018.
• Gamla brandstationen såld till DruvansGruppen.
• Nya Blåljushuset slutbesiktigas 14 dec, för att påbörja inflyttning 17 dec. Även polis och
ambulans ska ha sin dagstationering här, vilket gynnar Aneby på flera sätt.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Julmarknad genomförd enligt plan lördag 1 dec.
Inför 2019 ska ny mötesordning med köpmännen testas, i syfte att få bättre deltagande. Tidigare har
det varit frukostmöten, men nu ska ett test göras med After work-möten med resp butik som värd.
Start sker torsdag 17 jan.

§ 7 Frågor kring Science Park
William rapporterar om projekt med digitalisering av affärssystem som dras igång nu under namnet
Kickstart digitalisering. Företagen i Jönköpings län ligger generellt sett efter när det gäller
digitalisering. Nu har William 50.000 kr från Science Park för att arbeta med de lokala företagen.
Inbjudan till Kickstart digitalisering ska spridas till alla medlemsföretagen.
Digitalisering är mycket aktuellt i många projekt. Det finns möjligheter att söka pengar från
Tillväxtverket för ett lokalt digitaliseringsprojekt.
Beslutas att Mats Hansson och William Lehmus tittar på möjligheterna att söka ett lokalt projekt.
§ 8 Medlemsfrågor
Dagens värd för mötet, Grosseriet i Fågelkärr, anmäler sig som ny medlem.
Totalt därmed 79 medlemsföretag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
• Företagsmässan 10-11 maj 2019. William och Ola rapporterar från möte med Per-Anders
Josefsson, Lövsta Trähus, angående lokaler mm för Företagsmässan. Drygt 30-talet företag
anmälda. Annelie Johannesen får nu uppdraget att kontakta företag för att fylla på listan med
flera utställare. Planeringen för mässan är igång.
Beslutas att Aneby Näringsliv garanterar att täcka upp kostnader upp till 150.000 kr för
genomförande av mässan, om inte intäktssidan når upp till den summan.
•

Frukostmöten. Planeras för två frukostmöten.
Tisdag 29 jan – J3 Köket
Tisdag 5 mars – J3 Köket, samarrangemang med Länsförsäkringar ang trygghet mm.

§ 10 Personalfrågor
Ordföranden rapporterar om lugnt läge på personalsidan.
§ 11 Årsstämma
Beslutas att genomföra årsstämman 2019 tisdag 9 april kl 18.30. Lokal meddelas senare.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Torsdag 31 jan kl 17-19 på ANL-kontoret.
Måndag 4 mars kl 17-19 på ANL-kontoret
Tisdag 9 april kl 17-18, förmöte innan årsstämman
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet och framför ett tack för det gångna året och tillönskar alla en God Jul.
Styrelsemötet avslutas med ett mycket välsmakande julbord på Grosseriet.
Noteras också att Jenny Arvidsson, innehavare av Grosseriet, inledningsvis presenterade sitt företag
och visade runt i utrymmena, inredda i en gammal ladugård som totalrenoverats för behoven. Här har
Grosseriet skapat en mycket inbjudande miljö med inredningsbutik, café och festlokal.
Justeras:
Mats Hansson, ordförande

Åke Berg, justerare

Ola Gustafsson, sekreterare

