Protokoll fört vid 97:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2019-08-07
Plats: Köpmansgatan 9
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Tomas Axelsson, Daniel Berlin, Ola
Gustafsson. Charlotte Johansson (adjungerad).
Meddelat förhinder: Beata Allen, Patrik Göransson, Elmir Lindov.

§ 1 Mötets öppnande
Åke Berg öppnade mötet.
§ 2 Justerare
Till att justera dagens protokoll utses Emma Eriksson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-06-26 redovisas och godkänns.
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader
Kassören gör en redogörelse för det aktuella ekonomiska läget.
Efter senaste genomgången pekar prognosen på ett underskott för året med ca 25.000 kr.
Beslutas att…
… ordf (Åke) kontaktar Montico angående hyran av lokalen, då företaget ej flyttat ut ännu.
… vice ordf (Lasse) kontaktar Ricoh för en förhandling kring avtalet om skrivare/kopieringsmaskin.
§ 5 Information från kommunen
• Kommundirektören har fått i uppdrag att leda arbetet för att ta fram en aktuell
näringslivsstrategi i kommunen. Arbetet planeras att genomföras under hösten i samarbete
mellan kommunen och representanter för företagarna.
§ 6 Frågor kring köpmännen
Inga aktiviteter har varit aktuella under sommaren. Annonssidor i Smålandstidningsgruppen planeras
till sista veckan i augusti.
§ 7 Science Park/affärscoachen
Inget att rapportera då det i huvudsak varit semester sedan senaste mötet.
§ 8 Medlemsfrågor
Ytterligare företag på väg in som medlemmar, men ej helt klart.
Diskussion förs om medlemsavgiftens storlek för företag som kommer in som medlemmar under året.

Beslutas att…
… ingen avgift för innevarande år tas ut från företag som ansluter sig som medlemmar efter 1 okt.
… förslag till årsstämman 2020 att vi inför medlemsavgift för nya medlemmar som sänks med en
fjärdedel per kvartal under året, beroende på när företaget går in som medlem.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
21 aug Näringslivsgolfen. Anmälningsläget pekar mot normalt deltagande, 20-25 personer.
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.
Avresa från Aneby 16:30 med egna bilar. Kostnad för deltagande i träffen 100:-/person.
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. Förslag på tema: Matens påverkan på klimatet.
Lars-Erik Fälth arbetar vidare 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
Beslutas att ordföranden har uppdraget att arbeta vidare med frågan.
§ 11 Kommande styrelsemöten
Tisdag 24 sept kl 18.00.
§ 12 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Åke Berg
mötesordförande

Emma Eriksson
justerare

Ola Gustafsson
sekreterare

