Protokoll fört vid 92:a ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2019-03-04
Plats: Aneby Näringslivs kontor, Köpmansgatan 9.
Närvarande: Åke Berg, Daniel Berlin, Lars-Erik Fälth, Patrik Göransson, Tomas Axelsson, Ola
Gustafsson, Charlotte Johansson (adjungerad).
Frånvarande: Mats Hansson, Elmir Lindov.

§ 1 Mötets öppnande
Charlotte Johansson öppnade mötet i ordinarie ordförandes frånvaro.
§ 2 Mötesfunktionärer
Till mötesordförande väljs Charlotte Johansson. Att justera dagens protokoll utses Tomas Axelsson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-01-31 redovisas och godkänns.
§ 4 Ekonomi med mera
Daniel Berlin och Ola Gustafsson har gjort en sammanställning över de medel som föreningen fick att
disponera vid nedläggningen av Företagshälsovården 2010. Totalt fanns det, vid ingången till 2011, ett
disponibelt belopp på 555.369 kr. Pengarna skulle nyttjas till ändamål som främjar hälsa och
välmående för en bred målgrupp av Anebys invånare. Under åren har pengarna, efter särskilda beslut i
styrelsen, nyttjats i den andan.
I sammanställningen visas på beslut om utbetalningar till ett belopp av 526.000 kr, varav 100.000 kr
(avsedda för sponsring av konstgräshall) ännu ej är utbetalda. När det gäller studieresa till UppTech
för årskurs 6-elever är detta ett tills vidare-beslut som elever har åkt på varje år sedan 2013 (sex år).
Beslutas att…
… fortsättningsvis inte bevilja några nya bidrag från medel rörande Företagshälsovården.
Som bilaga till protokollet finns sammanställning över beslutade och utbetalda medel. (se bilaga 1)
I övrigt redogör Daniel Berlin för föreningens ekonomi. Beträffande bokslutet för 2018 pekar det mot
ett underskott på cirka 175.000 kr. Till detta ska läggas fordran på ytterligare 100.000 kr (beslutat
bidrag till konstgräshallen). Konstateras att föreningen inte kan fortsätta drivas med kraftigt underskott
och i och med att bidragsmedlen från Företagshälsovården, som varit direkt resultatpåverkande, nu är
avslutade är det viktigt för föreningen att ha en ekonomi i balans.
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
 Bokslutet för 2018 är nu färdigt och det blir ett positivt resultat på 1,3 milj kr, jämfört med
budgetmålet 9 milj kr. Detta ska dock ses i ljuset av att prognosen under hösten pekade på ett
kraftigt underskott. Kommunen är i början av ett förändringsarbete med högre effektivisering
för att klara framtida välfärdskraven.
 Aneby kommun står i inledningsfasen till att börja arbeta med Agenda 2030. Agenda 2030 är
en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. I det här arbetet handlar det om att också få
med civilsamhället och näringslivet för att nå effekter.
 Ett muddringsprojekt har inletts i Ralången med bidragspengar från länsstyrelsen. Det här är
ett unikt projekt som placerar Aneby i framkant i arbetet med att förbättra miljön. Avsikten
med muddringen är att fånga upp framförallt fosfor i bottensedimenten. Unikiteten i projektet
är bland annat att uppsamlat sediment ska återföras i närmiljön.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Årets första annonssidor i Smålands-Tidningen var införda i slutet av februari. Tyvärr missade
tidningen den utlovade totalutdelningen. Hela året planerat vad det gäller gemensamma
annonssatsningar. Fortsatt mycket positivt med after work-tema på köpmannasamlingarna.
§ 7 Frågor kring Science Park
Rekrytering av ny medarbetare pågår. Arbetet leds av Eksjö kommun i samarbete med Aneby
kommun och Science Park. I mitten av mars beräknas rekryteringen vara avslutad.
§ 8 Medlemsfrågor
Två medlemsföretag har sagt upp sitt medlemskap; DBK Scandinavia och LS Snickerier.
Medlemsantalet uppgår därmed till 75 företag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Företagsmässan
Trögt med anmälningar. Hittills 36 företag anmälda. Bearbetning pågår av företag som ej är anmälda
och svar väntas från ett tiotal.
Beslutas att göra en extra insats genom att Patrik Göransson, Lars-Erik Fälth och Ola Gustafsson
avsätter en förmiddag för att ringa och bearbeta företag. Målet är att nå minst 50 företag. Avstämning
mailvägen med hela styrelsen efter 15 mars (sista anmälningsdag till mässan).
Bollbinge
Beslut om inköp av bollbinge (uppblåsbar fotbollssarg) fattades i höstas. Bollbingen är beställd och
beräknas levereras i början av april. Kostnad för sarg, inkl tryck av reklambanderoller, ca 35.000 kr.
Efter fjolårets avbrutna sponsorarbete kring sargen gör vi nu ett nytt försök, men avvaktar till vi vet
hur det blir med kommunens sommarlovspengar. Beslut om dessa tas i vårbudgeten 10 april.
Beslutas att sälja 12 sponsorplatser á 3.000 kr, men påbörja arbetet först efter att vi vet hur det blir
med sommarlovspengar i vårbudgeten och därmed fotbollsplan på Fredstorget.
Årsstämman
Beslutas att årsstämman förläggs till J3 Köket tisdag 9 april kl 18:30. Ola bokar lokal.
Årets företagare 2019
Namn diskuteras och flera mycket goda exempel är uppe till förslag. Styrelsen enas kring ett förslag
och Ola Gustafsson får i uppdrag att ta detta vidare med Företagarna.
Affärsplan för Aneby Näringsliv
I enlighet med beslut från senaste styrelsemötet har William Lehmus arbetat fram en affärsplan för
arbetet i Aneby Näringsliv. Med smärre justering godkänns denna plan. (se bilaga 2)
Beslutas att fastställa affärsplan och att denna ska presenteras under egen punkt på årsstämman.

§ 10 Personalfrågor
Inget att rapportera.
§ 11 Övriga frågor
Lars-Erik Fälth rapporterar om att information gått ut från Företagsjouren, kopplad till Region
Jönköpings län, att man där nu kopplat på med ytterligare en resurs för att möta upp ekonomiska
problem som uppstår i företag kopplat till de Gröna näringarna. Här finns en kraftig farhåga för att det
kan komma ekonomiska bakslag i flera företag som en följd av torkåret 2018.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Tisdag 9 april kl 17-18 på J3 Köket, förmöte innan årsstämman.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Charlotte Johansson
mötesordförande

Tomas Axelsson
justerare

Ola Gustafsson
sekreterare

Bilagor till protokollet:
1. Ekonomisk sammanställning för medel från Företagshälsovården
2. Affärsplan för Aneby Näringsliv, ekonomisk förening

