Protokoll fört vid 96:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2019-06-26
Plats: Köpmansgatan 9
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Tomas Axelsson, Beata Allen, Daniel
Berlin, Ola Gustafsson.
Meddelat förhinder: Patrik Göransson, Elmir Lindov, Charlotte Johansson.
Övriga: Ida Fredman

§ 1 Mötets öppnande
Åke Berg öppnade mötet. Med anledning av att nya affärscoachen Ida Fredman medverkar för första
gången görs en presentationsrunda.
§ 2 Justerare
Till att justera dagens protokoll utses Daniel Berlin.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-05-28 redovisas och godkänns.
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader
Kassören gör en redogörelse för det aktuella ekonomiska läget.
Företagsmässan
Mässan kan i praktiken slutredovisas då sista fakturan inkommit i dagarna. Intäkterna landar på cirka
103.000 kr. Det betyder ett underskott på drygt 10.000 kr.
Fotbollssargen
Den inköpta sargen har levererats och nyttjas på Fredstorget. Kostnaden är 28.860 kr. Efter
resonemang beslutas att inte arbeta med sponsorintäkter för att täcka kostnaden. Istället läggs den på
femårig avskrivning med förhoppningen att kommunens fritidsavdelning kan hyra den för
motsvarande avskrivningskostnaden under dessa år.
Summering av ekonomiska läget
Konstateras att föreningens intäkter inte motsvarar de driftskostnader vi har. För 2019 pekar det mot
ett underskott på storleksordningen 35.000 kr. Detta är naturligtvis ej hållbart över tid.
Beslutas att…
… föreningen tar ett inriktningsbeslut på att se över personalkostnaderna.
§ 5 Information från kommunen
• Budgetläget mycket ansträngt. Budgeten för 2020 har tagits i kommunfullmäktige och för att
klara detta krävs åtstramningar. Flera åtgärder har vidtagits. Ytterligare kan bli aktuellt och ett
antal åtgärdsförslag utreds.

•
•

I effektiviseringssyfte arbetas mycket aktivt med samverkanslösningar på flera områden med
grannkommuner.
Aktivt arbete pågår med företagsbesök där kommunledningen representeras av
kommunstyrelsens presidium och kommundirektören. Mycket positiva besök.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Inget aktuellt att rapportera.
§ 7 Aktuellt från affärscoachen
Ida Fredman påbörjade sin anställning 1 juni och jobbar 40% för Aneby kommun och 60% för Eksjö
kommun. I huvudsak kommer hon att finnas på plats i Aneby onsdagar-torsdagar.
Under första veckan har hon haft möten med tre potentiella nyföretagare där fortsatt coachning på
vägen är aktuellt.
Ida rapporterar också om mycket positivt mottagande när hon besökt ett antal företag, främst butiker i
centrum.
§ 8 Medlemsfrågor
Lars-Erik Fälth fortsätter att arbeta aktivt med medlemsrekrytering. Ett nytt företag att rapportera:
Barkäng Teknik AB
Medlemsantalet är därmed 81 företag.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
21 aug Näringslivsgolfen. Spelas i vanlig ordning på Wiredaholm. Inbjudan går ut inom kort.
11 sept frukostmöte på J3 Köket: Svenskt Näringsliv står för värdskapet.
12 sept studiebesök: Näringslivsföreningens medlemmar inbjuds till Vistakulle vingård, Veronica
och Anders Åberg, för att på plats studera hur vinodling och vintillverkning i Småland kan utvecklas.
18 sept kl 18.30 i Furulidskolans matsal: Enligt tidigare planering. Emma Eriksson ansvarig. Vid
detta möte blir det presentation av affärscoachen samt av kommunens nya miljöhandläggare som
påbörjar sina tjänster under sommaren.
24 okt kl 10.00: Träff med de gröna näringarna i fokus. Programinnehåll diskuteras och Lars-Erik
Fälth återkommer med mer detaljerat förslag.
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
Lönerevision genomförd.
§11 Övriga frågor
Stödjande medlemskap
Frågan har lyfts tidigare och diskuteras nu med flera alternativ. Efter ingående diskussion enas
styrelsen om att de blir svårt med gränsdragning om vissa ska ges stödjande medlemskap och i så fall
till annan kostnad.
Beslutas att…
… föreningen enbart har en form av medlemskap i enlighet med tidigare.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Onsdag 7 aug kl 18.00.

§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Åke Berg
mötesordförande

Daniel Berlin
justerare

Ola Gustafsson
sekreterare

