Protokoll fört vid 99:e ordinarie styrelsemötet för
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening.

Datum: 2019-10-29
Plats: Köpmansgatan 9
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Daniel Berlin, Beata Allen, Ola Gustafsson.
Charlotte Johansson (adjungerad).
Meddelat förhinder: Patrik Göransson.
Frånvarande: Tomas Axelsson, Elmir Lindov.
Övriga: Ida Fredman, affärsutvecklare

§ 1 Mötets öppnande
Åke Berg öppnade mötet, det 99:e i ordningen. Vad firar vi med vid 100?
§ 2 Justerare
Till att justera dagens protokoll utses Daniel Berglin.
§ 3 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 2019-09-24 redovisas och godkänns med följande kommentarer:
Avtalet med Ricoh angående skrivare ännu ej uppsagt. Avtalet utgår först 2022, men Lars-Erik Fälth
får i uppdrag att säga upp avtalet redan nu, så det inte missas när det blir aktuellt.
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader
Kassören gör en genomgång.
Noteras att Alla får plats beräknas göra ett överskott under året på ca 16.500:-. Pengarna förvaltas i
näringslivsföreningens kassa tills vidare och upptas som en skuld till Alla får plats i bokslutet.
Kassören har ännu ej avslutat de olika konton som diskuterades vid föregående styrelsemöte, men
detta ska verkställas inom kort.
Prognosen för helåret pekar oförändrat mot ett underskott för året med ca 25.000 kr.
§ 5 Information från kommunen
• Kommunen arbetar med att ta fram en näringslivsstrategi, vilken för närvarande är ute på
remiss. En diskussion förs kring innehållet och flera intressanta synpunkter lyfts fram för att
arbetas in i strategin på lämpligt sätt.
I vissa delar hänvisar strategin till ett nära samarbete mellan kommunen och
näringslivsföreningen och i dessa delar finns tydlig samsyn, varför detta kan bibehållas i
föreslagen skrivning.
• Information har kommit under dagen om att Swedbank avser lägga ner sitt lokalkontor i
Aneby per 2019-12-31. Beslutet ska kommuniceras till kunder och media kommande dagar.
• Ett brottsförebyggande arbete pågår där samarbetet mellan kommun och polis ska stärkas.
Samhällsekonomiskt kan detta medföra stora besparingar, även om det är svårt att definiera
besparade kostnader på ett konkret sätt i den kommunala budgeten.

§ 6 Frågor kring köpmännen
Ljuskväll genomförs onsdag 30 okt. Räkna ljus i sju butiker och vinn priser. Noterbart att två av
företagen ska finnas i Näringslivets hus under kvällen; Stalpets Café och Veronicas ergonomiska
sulor.
Nästa aktivitet är Lions julmarknad 30 nov, där ett antal köpmän ska finnas med på marknaden med
torgdiskar.
§ 7 Science Park/affärscoachen
Affärsutvecklaren rapporterar om två planerade utbildningstillfällen:
6 nov – Starta eget-kurs. Några få anmälningar hittills, finns plats för fler.
20 nov – digital marknadsföring. Kurs som efterfrågats av bland annat köpmännen.
Mottagare av innovationspriset Årets nytänkare, som utdelas av Tillväxtstiftelsen i samarbete med
Science Park, har utsetts. Pristagaren erhåller 15.000:-. Prisutdelning sker i samband med
Näringslivsföreningens 20-årsjubileum.
§ 8 Medlemsfrågor
Medlemsrekrytering pågår kontinuerligt, men inga nya medlemmar att rapportera.
§ 9 Planläggning/uppföljning aktiviteter
Uppföljningar:
24 okt Gröna näringar på J3 Köket: Ett 20-tal personer på plats. Saknade bred representation från
LRF. Lite för stort fokus under mötet på näringslivsstatistik. Andra halvan bra med fokus på samtal
kring mat och klimat.
Planering av kommande aktiviteter:
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 inbjudna för medverkan. Även Göran
Lindgren, Dieselmeken, som berättar om sitt företagarliv. Prisutdelning till Årets nytänkare.
Maten ska bestå i ett mindre julbord. Pris från J3 Köket 325:-/kuvert.
Beslutas att var och en betalar 200:- per person. Kan betalas via Swish under kvällen, eller via faktura
till företaget för den som önskar det. Gästerna bjuds på kostnaden.
Frukostsamtal i Näringslivets hus. Ny modell som ska testas under 2020. Förslagsvis första
torsdagen i månaden, med start i februari. Ida och Ola planerar.
Frukostmöte. Ska genomföras som tidigare. Planering görs senare. Under januari arrangerar Aneby
kommun ett frukostmöte där Charlotte och Ola planerar för presentation av näringslivsstrategin samt
ytterligare någon programpunkt.
§ 10 Personalfrågor
Förfrågan har kommit till Näringslivsföreningen om möjligheten att tillhandahålla bokföringstjänst för
medlemsföretag.
Beslutas att ej erbjuda sådan möjlighet.
§ 11 Övriga frågor
Material till Åttingen. Text om Näringslivsföreningen 20 år, samt reportage om Årets nytänkare. Ola
ansvarar för materialet.
Avtal Power Pictures. Beslutas att föreningen tecknar nytt ettårigt avtal avseende reklamfilm på TVmonitorer på ICA Supermarket och Coop. Avtalet gäller från 2019-12-01.

Objektvision. Möjlighet att marknadsföra lokaler och mark. Demonstration av säljare för
Objektvision ska genomföras i Näringslivets hus 2019-11-06. Ola och Ida deltar för information vid
nästa styrelsemöte, då beslut om ev avtal kan bli aktuellt.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Tisdag 26 nov kl 18.00.
§ 13 Avslutning
Ordförande avslutar mötet.

Justeras:

Åke Berg
mötesordförande

Daniel Berlin
justerare

Ola Gustafsson
sekreterare

