Protokoll fört vid ordinarie årsstämma för 2020 med
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening, 769620-4580.
Datum: 2020-06-25
Plats: J3 Köket kl 18.30-19.15.

Parentation
Ordföranden Åke Berg inledde årsstämman med att påkalla en tyst minut för att hedra och minnas
företagaren Lars-Erik Johansson, ”Lasse Målar’n” som med sitt företag, Jarls Måleri AB, haft ett mångårigt
medlemskap i föreningen.
§ 1 Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Åke Berg väljs till ordförande för stämman.
Stämmoordföranden utser Ola Gustafsson till protokollförare.
§ 2 Justering av röstlängd
11 medlemsföretag finns representerade och har rösträtt, se röstlängd, bilaga 1.
Totalt är 22 personer närvarande.
§ 3 Val av två justeringsmän
Tobias Marbenius och Emma Eriksson.
§ 4 Utlysande av stämman
2020-04-06 skickades meddelande till alla medlemsföretag att det planerade datumet för årsstämman, 22
april, flyttats fram på grund av coronapandemin och de restriktioner som meddelats för sammankomster.
Samtidigt meddelas att nytt datum för årsstämman skulle 2020-06-25.
Slutlig kallelse till dagens årsstämma skickades 2020-06-04. Därefter har ytterligare två påminnelser
skickats ut. All korrespondens har skett via e-post, samt meddelande på föreningens hemsida.
Stämman godkänner kallelsen.
§ 5 Årsredovisningshandlingar och revisorernas berättelse
Föreningens kassör Daniel Berlin redogör för verksamhetsberättelsen och lämnar kommentarer till
föreningens förvaltningsberättelse. Föreningen gör ett underskott på 9.000:- för gångna verksamhetsåret,
vilket främst härrör till ökade kostnader för Företagsmässan. Likviditeten i föreningen vid senaste
årsskiftet uppgick till ca 300.000:-.
Kassören 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 Revidering av föreningens stadgar
Styrelsen har inför årsstämman föreslagit två revideringar av stadgarna:
§4 Medlemskap, tillägg med följande mening: Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela
uppsägning av medlemskap senast 30 nov för att denna ska gälla för kommande verksamhetsår.
§15 Ordinarie föreningsstämma: Tillägg till föredragningslistan vid årsstämman med punkten 10. Beslut
om antal styrelseledamöter och ersättare kommande verksamhetsår.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
§ 9 Arvode till styrelse och revisorer
Stämman beslutar att inget arvode utgår till styrelsens ledamöter.
Styrelsen får i uppdrag att bestämma arvode till revisionen.
§ 10 Medlemsavgift för 2021
Styrelsens förslag är att fastställa en oförändrad medlemsavgift för 2021, men att möjliggöra för sänkt
serviceavgift för nya medlemsföretag beroende på vilket kvartal företaget tecknar nytt medlemskap.
Förslaget är att den sistnämnda delen träder i kraft omgående, att gälla även under 2020.
Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, enligt nedan:
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:-.
För nyinvalda medlemsföretag under pågående verksamhetsår:
100:- i medlemsavgift, ej avdragsgill. (Samma avgift gäller hela året)
Vid medlemsintag under Q2 erläggs 75% av serviceavgiften.
Vid medlemsintag under Q3 erläggs 50% av serviceavgiften.
Vid medlemsintag under Q4 erläggs full medlems- och serviceavgift, men denna gäller även för
nästkommande verksamhetsår.
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.
§ 11 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 åtta.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.
§ 12 Val av styrelseledamöter
Stämman väljer till styrelseledamöter för en tid av två år:
Åke Berg (omval)
Ola Gustafsson (omval)
Marco Fjordmark (nyval)

Kvarstående i styrelsen till årsstämman 2021:
Daniel Berlin
Lars-Erik Fälth
Tomas Axelsson
Beata Allen
Emma Eriksson
§ 13 Val av ordförande
Stämman väljer till ordförande för en tid av ett år:
Åke Berg
§ 14 Val av revisor och revisorsersättare
Stämman väljer till revisor Hans Hjelm.
§ 15 Övriga frågor
Inga övriga frågor har lyfts inför årsstämman.
§ 16 Avslutning
Ordföranden förklarar årsstämman avslutad.
Justeras:

Tobias Marbenius, justerare

Emma Eriksson, justerare

Åke Berg, stämmoordförande

Ola Gustafsson, protokollförare

Efter årsstämman följer utdelning av Årets företagare.
Patrick Pettersson, Höglandets Automatiska Gräsklippare AB, har av Företagarna och Aneby Näringsliv
utsetts till Årets företagare 2020.
Veronica Örfelth och David Hansen, styrelseledamöter i Företagarna Höglandet, överlämnar statyett och
diplom.
Beata Allen uppvaktar från Aneby kommun. Åke Berg uppvaktar från Aneby Näringsliv.

Bilaga 1, röstlängd vid årsstämman

Bilaga 1
Röstlängd vid årsstämma med Aneby Näringsliv ekonomisk förening 2020-06-25
Daniel Berlin
Tomas Axelsson
Emma Eriksson
Mattias Willner
Patrick Pettersson
Per-Anders Josefsson
Lars-Åke Persson
Tobias Marbenius
Veronica Örfelth
Marco Fjordmark
Marina Janehed

Daniel Berlin Konsult
Bygg & Mark Höglandet AB
Sara & Emma
Domtar
Höglandets Automatiska Gräsklippare AB
Lövsta Trähus AB
Läget AB
Marbenius Pictures
Örfelths kulturvård AB
Möbelmästarna Fjordmarks
Stalpets Café & Minigolf

