Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för 2019 med
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening, 769620-4580.
Datum: 2019-04-09
Plats: J3 Köket kl 18.30-19.15.

§ 1 Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Mats Hansson väljs till ordförande för stämman.
Stämmoordföranden utser Ola Gustafsson till protokollförare.
§ 2 Justering av röstlängd
14 medlemsföretag finns representerade och har rösträtt, se röstlängd, bilaga 1.
Totalt är 24 personer närvarande.
§ 3 Val av två justeringsmän
Anette Piel och Daniel Berlin.
§ 4 Utlysande av stämman
Kallelse till stämman gjordes 2019-03-12 genom mailutskick till samtliga medlemsföretag. Två
ytterligare påminnelser har skickats via mail.
Stämman godkänner kallelsen.
§ 5 Årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelse
Föreningens kassör Daniel Berlin redogör för verksamhetsberättelsen och lämnar kommentarer till
föreningens förvaltningsberättelse. Läser också upp valda delar från revisionsberättelsen.
Stämman godkänner verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.
§ 6 Fastställande av balansräkning och resultaträkning
Stämman fastställer årsredovisningen i Aneby Näringsliv, ekonomisk förening, samt fastställer den i
årsredovisningen föreslagna resultat- och balansräkningen, i enlighet med revisionens förslag.
§ 7 Ansvarsfrihet
Stämman beviljar full och tacksam ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Arvode till styrelse och revisorer
Stämman beslutar att inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.
Revisionens uppdrag ersätts med ett arvode i enlighet med uppgjort avtal.
§ 9 Medlemsavgift för 2020
Styrelsens förslag är att fastställa en oförändrad medlemsavgift för 2020.
Stämman beslutar i enlighet med styrelens förslag, oförändrad medlemsavgift för 2020.

Medlemsavgift i Aneby Näringsliv, ekonomisk förening, 2020 är för respektive företag:
100:- i medlemsavgift, ej avdragsgill.
1.500:- i serviceavgift (avdragsgill).
Tillägg med 200:-/anställd vid 1-5 anställda. Tillägg med 100:-/anställd vid 6 anställda eller mer.
Maxbelopp för serviceavgift 15.000:-.
Mall för uträkning av medlemsavgift
Ej avdragsgill Serviceavg
Anställda
Totalt
Egenföretagare utan anställda 100:1.500:1.600:Företagare + 1 anställd
100:1.500:200:1.800:Företagare + 2 anställda
100:1.500:400:2.000:Företagare + 3 anställda
100:1.500:600:2.200:Företagare + 4 anställda
100:1.500:800:2.400:Företagare + 5 anställda
100:1.500:1.000:2.600:Företagare + 6 anställda
100:1.500:1.100:2.700:… och så vidare med 100:- per anställd upp till 130 anställda då maxbeloppet 15.000:- tillämpas.
Antalet anställda baseras på företagets uppgift samt på redovisad uppgift till Bolagsverket och SCB.
§ 10 Beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella ersättare
Föreningens stadgar anger att antalet styrelseledamöter ska vara lägst fem och högst femton ledamöter,
och högst fem ersättare.
Valberedningens förslag är att fastställa antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår till nio.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
§ 11 Val av styrelseledamöter
Stämman väljer till styrelseledamöter för en tid av två år:
Daniel Berlin (omval)
Lars-Erik Fälth (omval)
Tomas Axelsson (omval)
Beata Allen (nyval)
Emma Eriksson (nyval)
Stämman väljer till styrelseledamot för en tid av ett år:
Elmir Lindov (omval)
Kvarstående i styrelsen, valda till och med årsstämman 2020:
Åke Berg
Patrik Göransson
Ola Gustafsson
Noteras att Mats Hansson, föreningens ordförande sedan många år, avböjt omval såväl i styrelsen som
i rollen som ordförande.
§ 12 Val av ordförande
Stämman väljer till ordförande för en tid av ett år:
Åke Berg
§ 13 Val av revisor och revisorsersättare
Stämman väljer till revisor Anna Grimäng Carlman från revisionsbyrån BDO.
Vid eventuellt behov av ersättare utser ordinarie revisor ersättare inom firman.
§ 14 Affärsplan
Styrelsen har under vintern arbetat fram en reviderad affärsplan. Ola Gustafsson redogör för innehållet
i affärsplanen.

§ 15 Avtackning
Som representant för föreningen avtackar Lars-Erik Fälth den avgående ordföranden Mats Hansson
efter elva år i styrelsen, varav sju år som ordförande.
§ 16 Avslutning
Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.
Justeras:

Daniel Berlin, justerare

Anette Piel, justerare

Mats Hansson, stämmoordförande

Ola Gustafsson, protokollförare

Efter årsstämman följer utdelning av Årets företagare.
Roger Thure, Däckservice i Aneby AB, har av Företagarna och Aneby Näringsliv utsetts till Årets
företagare 2019.
Veronica Örfelt, styrelseledamot i Företagarna Höglandet, överlämnar statyett och diplom.
Beata Allen och Charlotte Johansson uppvaktar från Aneby kommun.
Mats Hansson och Åke Berg uppvaktar från Aneby Näringsliv.

Bilaga 1, röstlängd vid årsstämman
Bilaga 2, affärsplan
Bilaga 3, bilder från uppvaktningen till Årets företagare, samt avtackning av föreningens ordförande.

Röstlängd vid årsstämma med Aneby Näringsliv 2019

R. Hansson Racing AB
Montico
Dabeko
Lars-Erik Fälth
Bygg och Mark Höglandet AB
Attends Healthcare
Prozink
Anita Walfridsson
Örfelts kulturvård
Make up by Emma
Däckservice i Aneby AB
A. Piel Bokföring
Länsförsäkringar
Stalpets Café

Mats Hansson
Mats Hansson
Daniel Berlin
Lars-Erik Fälth
Tomas Axelsson
Mattias Hellqvist
Patrik Göransson
Anita Walfridsson
Veronica Örfelt
Emma Eriksson
Roger Thure
Anette Piel
Arne Gustavsson
Marina Janehed

Affärsplan – Aneby Näringsliv
Vision
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening (ANL) ska vara den självklara mötesplatsen för företagare. Visionen
är att alla företag i kommunen är engagerade medlemmar i ANL.
Affärsidé
Genom personligt engagemang gör ANL det enklare för företag att driva och utveckla företag i Aneby
kommun. Erbjudandet från ANL till medlemsföretagen är:
• ANL ska vara en samlande aktör för föreningens medlemmar.
•

ANL ska arbeta med kompetensutveckling för företagare och företag.

•

ANL ska skapa förutsättningar för tillväxt i Aneby kommun.

•

ANL ska verka för att stötta utvecklingen av befintliga företag genom att sänka trösklar och
underlätta processer.

Uppdrag
Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas intressen genom att bedriva verksamhet som gynnar
en positiv utveckling av näringslivet i Aneby kommun. Medlemmarna deltar genom att nyttja
föreningens tjänster, exempelvis utbildningsinsatser, rådgivningstjänster och utvecklingsprojekt.
Mål
•

•
•

•

Medlemsföretagen ska utifrån sina behov och intressen ha nytta av medlemskapet. ANL ska vara en
attraktiv plattform för medlemsföretagen för att ge bra förutsättningar för att verka och utveckla
sina företag i kommunen. Målsättningen utvärderas genom antal medlemmar i ANL. Antalet
medlemmar ska öka varje år.
Medlemsföretagen ska uppleva att ANLs aktiviteter och service svarar upp mot deras behov. Mäts
genom årlig enkät till medlemsföretagen.
ANL har som mål att utveckla ett bättre näringslivsklimat i Aneby kommun. ANL verkar för att ta
tillvara och samordna företagens intressen och samverka med kommunen för att åstadkomma ett
bättre näringslivsklimat. Målet är att företagarna ska ha en positiv attityd till näringslivsklimatet i
kommunen. Mäts enligt Svenskt näringslivs företagsklimat ranking.
ANL ska arbeta för att politiker och kommunens tjänstemän är informerade och engagerade i
näringslivsfrågor, vilket avser allt från övergripande politiska ställningstaganden till handläggning på
tjänstemannanivå. Mäts genom Svenskt näringslivs ranking Företagsklimat.

Aktiviteter
Under ett verksamhetsår kan följande huvudaktiviteter genomföras:
• Nätverksträffar med exempelvis frukost- och kvällsmöten med föreläsningar. Syftar till att
medlemmar, tjänstemän, politiker och andra intressenter ska ha ett forum för att nätverka.
• Utbildningsinsatser som kan genomföras i egen regi eller i samarbete med olika aktörer, samt
genom inspirationsinsatser initierade av Science Park och andra externa partners.
• Tematräffar utifrån företagens behov. ANL arrangerar tematräffar för medlemmarna utifrån
uttalat behov.
• Rådgivning. ANL arbetar med rådgivning till medlemsföretagen genom samarbetet med Science
Park, kommunens respektive funktioner och externa aktörer.
• Informera och engagera politiker för näringslivsfrågor. Bjud in företagare och politiker att mötas.
• Informera och engagera kommunens tjänstemän för näringslivsfrågor. Utbilda och påverka
tjänstemän för att få en mer serviceinriktad förvaltning.
• Samarbete med högskolor och universitet. Utveckla relationer med lärosäten för att kunna koppla
ihop medlemsföretag eller ANL med relevanta kunskapsmiljöer vid behov.

Mats Hansson (till höger) avtackades efter
sju år som ordförande i Aneby Näringsliv av
föreningens representant Lars-Erik Fälth.

Årets företagare 2019
Roger Thure, Däckservice
Roger Thure, Däckservice i Aneby, fick mottaga priset som Årets företagare 2019 vid
årsstämman med Aneby Näringsliv.
Till höger gratuleras han av Veronica Örfelt,
representant för Företagarna, och nedan av
kommunens resp näringslivsföreningens representanter. Längst ner Roger Thure tillsammans med hela sin personal på Däckservice.

