Protokoll fört vid 91:a ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2019-01-31
Plats: Aneby Näringslivs kontor, Köpmansgatan 9.
Närvarande: Åke Berg, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Ola Gustafsson, Charlotte Johansson
(adjungerad).
Frånvarande: Mats Hansson, Tomas Axelsson, Patrik Göransson, Elmir Lindov.
Övriga: William Lehmus.

§ 1 Mötets öppnande
Ola Gustafsson öppnade mötet i ordinarie ordförandes frånvaro.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till mötesordförande väljs Charlotte Johansson. Att justera dagens protokoll utses Åke Berg.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2018-12-10 redovisas. Korrigering i texten runt digitalisering i §7.
Protokollet godkänns efter justering.
§ 4 Ekonomi med mera
Daniel Berlin rapporterar om stort underskott för 2018 och förklarar sambandet:
Ekonomin i ekonomiska föreningen har varit uppblåst genom oskickligt handlande under tidigare år.
Den tidigare överförda summan härrörande från nedläggningen av Företagshälsovården för ett antal år
sedan, och som skulle användas för särskilda projekt, har inledningsvis bokats med separat konto, men
senare lagts samman med hela föreningens verksamhet. Därmed blir samtliga insatser numera direkt
resultatpåverkande. En annan konsekvens är att det inte går att följa hur mycket pengar som plockats
från de öronmärkta pengarna efter Företagshälsovården.
En preliminär prognos visar på ett underskott på 175.000 kr för 2018.
Beslutas att…
… göra en sammanställning på vilka pengar som beviljats från den tilldelade potten från
Företagshälsovården. Uppdraget utförs av Daniel och Ola.
… definiera vad som ska vara näringslivsföreningens uppdrag. Uppdras åt William och Ola att ta
fram förslag för detta.
§ 5 Information från kommunen
• Ny politisk ledning på plats efter nyåret. Mycket arbete präglas av att komma igång,
genomföra utbildningar med nya ledamöter med mera.
• Det ekonomiskt svåra läge som aviserats under hösten ser ut att delvis bli bättre än de mest
alarmerande prognoserna.
• En invigning är förestående för Blåljushuset. Avtal har tecknats med polis och region om att
hyra in sig i lokalerna.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Ett första planeringsmöte genomfört, den här gången som after work, och med mycket positivt utfall.
Klart fler närvarande och spänstiga och bra diskussioner.
§ 7 Frågor kring Science Park
• Först av allt den mest negativa nyheten. William Lehmus har sagt upp sin anställning som
affärscoach i Eksjö och Aneby kommuner för att gå vidare i karriären. William slutar 28 feb.
Rekryteringsprocessen är inledd och drivs av Eksjö kommun.
• Kickstart digitalisering för industrinära företag drar igång. Ett företag från kommunen,
Prozink, har anmält sitt deltagande.
• Uppföljning av Science Parks verksamhet för 2018 i Aneby kommun visar på att 25 nya
affärsidéer har presenterats där SP varit involverade, en tredjedel av dessa har genomförts. 37
nystartade företag redovisas för Aneby kommun. Totalt har SP medverkat till finansiering för
380.000 kr till företag i kommunen, främst via Almi.
§ 8 Medlemsfrågor
Inget att rapportera.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
• Företagsmässan 10-11 maj 2019. Ola rapporterar om 35 anmälda företag hittills. Annelie har
nu uppdraget att kontakta företag som var med vid senaste mässan, samt andra företag i
kommunen, för att öka deltagandet. Hallmedia har lämnat offerter för
marknadsföringskampanj av företagsmässan i prisklasser mellan 60.000-72.000 kr.
Beslutas att fortsätta diskussionen med Hallmedia för att slutligt fastställa
marknadsföringskampanjen vid nästa styrelsemöte.
•

Frukostmöten.
Tisdag 29 jan – kan rapporteras om ett mycket välbesökt frukostmöte, ca 45 deltagare.
Kanske rekordmånga? Industrilås i Nässjö, DruvansGruppen, och Jatac AB presenterade sig.
Nästa frukostmöte tisdag 5 mars – J3 Köket, samarrangemang med Länsförsäkringar ang
trygghet mm. Länsförsäkringar står för kostnaderna.

§ 10 Personalfrågor
William Lehmus lämnar sitt jobb 28 feb (se §7).
I övrigt inget att rapportera.
§ 11 Kommande styrelsemöten
Måndag 4 mars kl 17-19 på ANL-kontoret
Tisdag 9 april kl 17-18, förmöte innan årsstämman
§ 13 Avslutning
William Lehmus avtackas av styrelsen, eftersom detta är sista styrelsesammanträdet som han
medverkar vid. William lyckönskas i den fortsatta karriären.
Justeras:
Charlotte Johansson, mötesordförande

Åke Berg, justerare

Ola Gustafsson, sekreterare

