Protokoll fört vid 98:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2019-09-24
Plats: Köpmansgatan 9
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Daniel Berlin, Beata Allen, Patrik
Göransson, Ola Gustafsson. Charlotte Johansson (adjungerad).
Meddelat förhinder: Tomas Axelsson, Elmir Lindov.
Övriga: Ida Fredman, affärsutvecklare

§ 1 Mötets öppnande
Åke Berg öppnade mötet.
§ 2 Justerare
Till att justera dagens protokoll utses Patrik Göransson.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-08-07 redovisas och godkänns med följande kommentarer:
§4 Montico har sagt upp sig i maj, men ej lämnat lokalen. Nu har nyckel mm lämnats och företaget
betalar hyra till och med augusti.
§4 Avtalet med Ricoh angående skrivare kan ej brytas, utan att medföra stora kostnader.
Lars-Erik Fälth får i uppdrag att säga upp nuvarande avtal redan nu.
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader
Kassören gör en redogörelse för det aktuella ekonomiska läget.
En längre diskussion förs angående ANL:s medverkan i Alla få plats-arrangemanget, där ANL i år
medverkar med ekonomihanteringen. Detta har lett till likviditetsbrist i föreningen, då intäkter i Alla
får plats släpar efter utgifterna. Inför kommande år är det viktigt att ta en fördjupad diskussion hur
föreningens eventuella medverkan ska ske.
Kassören redovisar ett antal olika konton som finns i föreningens man och som egentligen borde vara
avslutade, då innestående belopp använts i olika projekt, men ej förts över till huvudkontot.
Prognosen för helåret pekar oförändrat mot ett underskott för året med ca 25.000 kr.
Beslutas att…
… kassören ska rensa upp bland föreningens konto, föra över pengarna till företagskontot och därefter
avsluta ej nyttjade konton.
§ 5 Information från kommunen
• Tidigare under dagen har kommunledningen genomfört två företagsbesök. Företagsbesöken
ger värdefull kunskap om näringslivet i kommunen och är mycket väl investerad tid.
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Gula villan och verksamheten där har varit i fokus senaste dagarna. Beata ger en redogörelse
för verksamheten. Dels har den bedrivits i egen regi och dels med hjälp av Studieförbundet
Vuxenskolan som kommunen har avtal med kring den här verksamheten. Det är endast den del
som kommunen driver i egen regi som ska avslutas, eftersom besparingskravet på kommunens
verksamhet är stor.
Brottsförebyggande rådet i kommunen har haft möte och här rapporteras om att mycket
narkotika florerar i kommunen. Polisen arbetar intensivt med att bromsa den utvecklingen.
Kommunen arbetar med filmer som ska användas i förebyggande syfte för att motverka
olyckor och våldsverksamhet i kommunen.
En storsatsning görs på utbyggnad av Vireda skola, en tydlig landsbygdsutveckling.
Arbetet pågår intensivt med delårsbokslutet. Prognosen pekar mot stort underskott för året.
För ett attraktivt samhälle krävs fyra grundpelare; tillväxt i befolkningen, näringslivsklimat,
skolresultat och en ekonomi i balans. Aneby har för tillfället tre av fyra delar på plats, där
ekonomin är orosmomentet.
Grävarbeten pågår runt kommunhuset i syfte att bygga en ledningscentral vid krissituationer.
Arbetet görs i nära samarbete med MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Svenskt Näringsliv har under dagen presenterat årets ranking i näringslivsklimatet. Aneby
kommun ligger på placering 71, en nedgång med 28 platser. Noterbart är att kommunen ligger
på bästa fjärdedelen av landets kommuner och på sjunde plats bland länets 13 kommuner.

§ 6 Frågor kring köpmännen
En diskussion förs kring ökad medlemsrekrytering bland företagen som bedriver handel och annan
verksamhet i centrum. En inventering visar att 18 av 32 företag är medlemmar. Bland de som ej är
medlemmar finns flera tunga aktörer i handeln.
Det naturliga är att största delen av företagen är med, att ANL sköter ekonomin som en del i den
serviceavgift företagen betalar, samt att ANL är en viktig aktör i centrumutvecklingen och även kan
bidraga ekonomiskt vid olika aktiviteter.
För att ANL fortsättningsvis ska sköta ekonomihantering kring centrumaktiviteter (typ Anebydagen),
är det nödvändigt att icke medlemsföretag får betala en rejäl faktureringsavgift.
Kommande aktiviteter för köpmännen är onsdag 30 okt, ljuständarkväll, samt 30 nov Lions
julmarknad.
Beslutas att…
… Aneby Näringsliv av icke medlemsföretag ska ta ut en faktureringsavgift på 500:-/företag och
aktivitet vid kommande arrangemang där föreningen ansvarar för ekonomihanteringen.
§ 7 Science Park/affärscoachen
Affärsutvecklaren rapporterar om pågående arbete med ett par olika case, där utvecklingen är positiv.
I övrigt har hon deltagit på diverse träffar med köpmännen, näringslivet i övrigt samt företagsbesök.
Ida uppfattar att det är bra respons för hennes arbete.
En Starta eget-kurs planeras till hösten. Även en kurs i digital marknadsföring, vilket efterfrågats av
bland annat köpmännen.
§ 8 Medlemsfrågor
En ny medlem:
IAN Control AB, Isak Nielsen, Vireda.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Uppföljningar:
21 aug Näringslivsgolfen. Cirka 25 personer deltog. En mycket bra kväll. Näringslivsmästare blev på
herrsidan Peter Målqvist, Svenska Gummikonstruktioner AB, och bland damerna Lena Larsson,
Faxma.

11 sept frukostmöte på J3 Köket: Svenskt Näringsliv stod för värdskapet och regionchefen Anna
Gillek presenterade årets näringslivsundersökning. Cirka 35 personer deltog.
12 sept studiebesök: En mycket trevlig kväll på Vistakulle vinodling där Veronica och Anders Åberg
tog emot. 19 medlemmar deltog.
18 sept kl 18.30 i Furulidskolans matsal: En väl genomförd informationskväll där i tur och ordning
Ida Fredman, affärsutvecklare, miljöhandläggarna Per-Olof Kättström och Camilla Niklasson,
livsmedelsinspektören Torbjörn Aronsson, bygglovshandläggaren Fredrik Bogar och upphandlaren på
kommunen, Ida Malmberg, presenterade sig. Ca 20-talet personer på plats.
Planering av kommande aktiviteter:
24 okt kl 09:30 på J3 Köket: Henrik Sporrong Esbjörnsson, verksamhetsutvecklare på LRF, talar
kring mat, miljö, klimat och biologisk mångfald. Ett samtal där deltagarna ges många tillfällen till
inspel. Start kl 09:30 med fika som ANL bjuder på. Avslutning kl 12:00 med lunch, där var och en
betalar själv. Medlemsföretagen i ANL samt medlemsföretagen i LRF ska bjudas in.
3 dec: ANL Firar 20 år 2019. Glöggmingel på Köpmansgatan 9 från kl 17.30-18.45 och därefter
fortsatt firande på J3 Köket. Tidigare ordföranden i ANL ska bjudas in. I övrigt håller Ola i
programpunkterna.
§ 10 Personalfrågor
Ordföranden redogör för uppsägningen av föreningens anställda.
Uppsägningen verkställd till 2019-08-30. Enligt det hängavtal som gäller för lönebidragsanställningar
är uppsägningstiden tolv månader och effektueras således 2020-08-30.
§ 11 Kommande styrelsemöten
Tisdag 29 okt kl 18.00.
§ 12 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Åke Berg
mötesordförande

Patrik Göransson
justerare

Ola Gustafsson
sekreterare

