Protokoll fört vid 93:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2019-04-09
Plats: J3 Köket.
Närvarande: Mats Hansson, Åke Berg, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Patrik Göransson, Tomas
Axelsson, Ola Gustafsson, Charlotte Johansson (adjungerad).
Frånvarande: Elmir Lindov.

§ 1 Mötets öppnande
Mats Hansson öppnade mötet, och noterade att han gjorde det för sista gången i rollen som ordförande.
§ 2 Justerare
Till att justera dagens protokoll utses Lars-Erik Fälth.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-03-04 redovisas och godkänns.
§ 4 Ekonomi med mera
Daniel Berlin redogjorde för nuläget. Den budget som ska arbetas fram av Daniel tillsammans med
Ola ska redovisas vid nästa sammanträde. Noteras att företagsmässan pekar mot ett 0-resultat
ekonomiskt.
Beslutas att…
… uppdraga åt Daniel Berlin och Ola Gustafsson att arbeta fram en budget för föreningen och
presentera denna vid kommande styrelsemöte.
§ 5 Information från kommunen
• Budgetarbete upptar mesta tiden. Två budgetdagar har just genomförts med dels besök av
Kommuninvest som grundligt gått igenom Aneby kommuns utrymme för investeringar, samt
besök av kommunledningen i Gislaveds kommun som delat med sig av erfarenheter om
verksamhetsstyrning med mera.
• Senaste veckoslutet var det Öppet hus i nya Blåljushuset, en mycket välbesökt tillställning
som gav mycket positiv feedback.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Fortsatt mycket positivt med After work-träffarna. Tre träffar har genomförts i år med 10-15 deltagare
vid varje träff. Planeringen pågår för Anebydagen, lördag 25 maj. Smålands-Tidningen mycket aktiv i
samarbetet med köpmännen.

§ 7 Frågor kring Science Park
Rekrytering av ny medarbetare avslutad. Ida Fredman börjar sin anställning 1 juni med samma villkor
som tidigare, 60 % tjänstgöring i Eksjö kommun och 40 % tjänstgöring i Aneby kommun.
§ 8 Medlemsfrågor
Ny medlem: Lars-Erik Fälth. Uppsagt medlemskap: M & T Fastigheter.
Medlemsantalet uppgår därmed till 75 företag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Företagsmässan
Mycket positiv respons när trion Patrik Göransson, Lars-Erik Fälth och Ola Gustafsson ägnade en
förmiddag åt rundringning till företag. Anmälningsläget nu 56 utställare. Planeringen pågår för fullt
och det mesta verkar vara under kontroll.
Beslutas att Aneby Näringsliv ska ha en egen monter på mässan och marknadsföra föreningen.
Årsstämman
Praktisk genomgång inför den stundande årsstämman (direkt efter styrelsemötet). Veronica Örfelt
representerar Företagarna vid prisutdelningen. Ola får uppdraget att föredra den reviderade
affärsplanen som antagits av föreningsstyrelsen.
Övriga aktiviteter
Kommande aktiviteter i form av Näringslivsgolfen, frukostmöten med mera diskuteras. I avsaknad av
budget för året avvaktar vi med att besluta om kommande aktiviteter. Detta får bli en fråga för den nya
styrelsen efter årsstämman.
§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera.
§ 11 Övriga frågor
§ 12 Kommande styrelsemöten
Konstituerande styrelsemöte omgående efter årsstämman.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Mats Hansson
mötesordförande

Lars-Erik Fälth
justerare

Ola Gustafsson
sekreterare

