Protokoll fört vid 95:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.
Datum: 2019-05-28
Plats: Köpmansgatan 9
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Thomas Axelsson, Ola Gustafsson,
Charlotte Johansson (adjungerad).
Meddelat förhinder: Patrik Göransson, Beata Allen.
Frånvarande: Elmir Lindov, Daniel Berlin.

§ 1 Mötets öppnande
Åke Berg öppnade mötet.
§ 2 Justerare
Till att justera dagens protokoll utses Tomas Axelsson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-05-08 redovisas och godkänns.
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader
Ordföranden redogör detaljerat kring rådande ekonomiska åtaganden i form av lönekostnader,
ingångna avtal med mera. Även en tydlig belysning av intäktssidan. Avtal på mobiltelefonabonnemang samt surfplatta har avslutats. I övrigt ses ingångna avtal över.
Beslutas att…
… Åke Berg och Lars-Erik Fälth får i uppdrag att föra en fortsatt dialog kring personalkostnaderna.
§ 5 Information från kommunen
• Aneby kommun går in i ett arbete med hållbarhetsmålen som ligger till grund för Agenda
2030. En utbildningsdag i projektet Glokala Sverige har genomförts i FN-förbundets regi och
med närvaro av 40-talet politiker och tjänstepersoner.
• En näringslivsstrategi ska utarbetas under hösten/vintern och här vill kommunen genomföra
arbetet i nära samarbete med näringslivet. En agenda för arbetet ska presenteras i augusti.
• Svenskt Näringsliv kommer till Aneby och genomför ett frukostmöte 11 sept, där resultatet av
näringslivsenkäten analyseras och diskuteras.
• I övrigt brottas kommunen med en tuff ekonomisk situation.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Anebydagen genomfördes 25 maj med mycket stor uppslutning av Anebybor. ANL fakturerar
medverkande butiker/företag. Diskussion förs kring huruvida ANL ska göra detta utan ersättning från
de företag som ej är medlemmar i föreningen. Dessa företag måste på ett tydligare sätt
medvetandegöras om den situationen.
§ 7 Frågor kring Science Park
Inget nytt att rapportera i väntan på att den nya affärscoachen är på plats i juni.

§ 8 Medlemsfrågor
Företagsmässan gav mycket bra utdelning i form av fem nya medlemsföretag:
Mantor AB, Motrab AB, Midroc AB, Ekotopia/Läkemedelsgruppen, samt Bröderna Hyltbrings
Alltjänst.
Medlemsantalet är därmed 80 företag.
Ytterligare två företag är aktuella och ska uppvaktas på nytt.
Lars-Erik Fälth lyfter frågan om stödjande medlemskap, vilket efterfrågats. Detta blir en principiellt
viktig fråga, då det måste prövas hur ett sådant medlemskap i så fall ska utformas. Inget beslut i frågan
tas, utan det här är en punkt som måste utredas vidare.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Företagsmässan
Vi har fått mycket positiva signaler efter mässan. Besöksantalet uppgick till minst 2.600 personer. En
brist är att Ola Gustafsson inte skickat ut någon uppföljande enkät om hur mässan upplevdes av
utställarna. Detta bör göras, även om tiden runnit iväg.
Näringslivsgolfen
Ola Gustafsson har uppdraget att planlägga näringslivsgolfen i augusti. Ännu inget besked om datum.
Höstaktiviteter
11 sept frukostmöte på J3 Köket: Svenskt Näringsliv står för värdskapet.
18 sept kl 18.30 i Furulidskolans matsal: Enligt tidigare planering. Emma Eriksson ansvarig.
24 okt kl 10.00: Träff med de gröna näringarna i fokus.
3 dec: ANL Firar 20 år 2019. Detta ska uppmärksammas med en trevlig samvaro. Förslagsvis
glöggmingel på Köpmansgatan 9 från kl 18.00-18.45 och därefter fortsatt firande på J3 Köket.
§ 10 Personalfrågor
Ordföranden ska genomföra årets lönerevision.
§ 11 Övriga frågor
a. Ola Gustafsson tar upp frågan om huruvida ANL är redo att fortsatt ta ansvaret för att sköta
ekonomin med in- och utbetalningar runt Alla får plats-veckan.
Beslutas att Aneby Näringsliv ska bistå Alla får plats-organisationen med den tjänsten utan ersättning.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Onsdag 26 juni kl 18-20.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Åke Berg
mötesordförande
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justerare

Ola Gustafsson
sekreterare

