
 

 

Protokoll fört vid 101:a ordinarie styrelsemötet för  
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening. 
 
 
 
Datum: 2020-01-21 
Plats: Köpmansgatan 9 
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Daniel Berlin, Ola Gustafsson, Beata Allen. 
Charlotte Johansson (adjungerad). 
Frånvarande: Tomas Axelsson, Patrik Göransson, Elmir Lindov. 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Åke Berg öppnade mötet, det 101:a i ordningen.  
 
§ 2 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Lars-Erik Fälth. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemötet 2019-11-26 redovisas och godkänns.  
 
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader   
Kassören gör en genomgång. 
Föreningen landar på ett resultat som ligger på cirka minus 29.000 kr. Sedan kommer det till en del 
bokslutsposter. En grov bedömning är att resultatet på helår hamnar på cirka minus 35.000-40.000 kr. 
Detta är något sämre än prognostiserat och framförallt beror det på en felbokning av en intäkt, som 
inte funnits med i prognosen. Dessutom gjordes vid förra bokslutet ett fel som påverkar resultatet 
negativt med drygt 7.000 kronor.  
 
§ 5 Planläggning/uppföljning aktiviteter 
Genomförda aktiviteter: 20-årsjubileum – en bra kväll. Mycket trevligt och välbesökt med cirka 35 
deltagare. Uppskattat program och trivsam samvaro. 
 
Frukostsamtal 30 jan. Start för en ny aktivitet. Frukostsamtal, drop in, i lokalerna på Köpmansgatan. 
Gäst vid första tillfället är samhällsbyggnadschef Michael Wirestam, aktuell med att nu dra igång 
arbetet med kommunens översiktsplan. 
 
Liftutbildning torsdag 12 mars. ANL bjuder in till liftutbildning, en heldag 12 mars. Kursen är 
fullbokad (max 10 deltagare). Fler förfrågningar finns och behov av ytterligare en kurs aktuellt. 
 
Ytterligare kursdagar. Ida planerar för ytterligare kursdagar; försäkringringsfrågor slutet av feb, 
finansiering i april, starta eget-kurs i maj, skattefrågor under hösten. Planering för detta pågår. 
 
6 feb - frukostmöte. Aneby kommun genomför, i samarbete med Swedbank, ett frukostmöte med 
föreläsare från Kairos Future. Dessutom presenteras kommunens nya näringslivsstrategi. Inbjudna är 
samtliga företag och politiker i kommunstyrelsen. 
 



§ 6 Frågor kring köpmännen 
Planeringsmöte har genomförts. Anebydagen är fastställd till lördag 30 maj. 
Emma lyfte i samband med det välbesökta mötet vikten av att få med köpmansföretagen som 
medlemmar i ANL. Viktigt för att ANL ska kunna vara en part och administratör vid 
köpmannaaktiviteter. 
Ett informationsblad/-broschyr behövs för att informera köpmannaföretagen om nyttan med ett 
medlemskap. 
 
§ 7 Science Park/affärscoachen 
Se planering av aktiviteter under §5. 
 
§ 8 Information från kommunen 

• Ekonomin fortsatt stor utmaning.  
• Näringslivsstrategin behandlad i Allmänna utskottet, vidare till KS och KF i feb. 
• Offentlig samrådsträff med länstrafiken 17 feb. Viktigt att lyfta kollektivtrafikens betydelse 

för arbetspendling mm. 
• Arbetet med revidering av Översiktsplanen, ett viktigt styrdokument framförallt för framtida 

nyttjande av mark- och vattenresurser i kommunen. Nya bostads- och industriområden mm. 
 
§ 9 Medlemsfrågor 
Nya medlemmar: Örfelths kulturvård, Läget AB. 
Avslutade medlemskap: Grosseriet (verksamheten nedlagd tills vidare) 
 
§ 10 Personalfrågor 
Ordföranden meddelar att han förändrar telefonabonnemanget för föreningen, för att få en mer 
kostnadseffektiv hantering. 
 
§ 11 Övriga frågor 

a. Alla får plats. Förfrågan har inkommit från Alla får plats-gruppen om fortsatt hjälp med att 
ekonomihanteringen sköts via Aneby Näringsliv. Efter en lång resonemang kring 
ansvarsfrågor, arbetsinsats med mera, enas styrelsen kring att inte längre ta detta ansvar. 
Förhoppningen är att istället Aneby kommun ska kunna lösa uppgiften och driva detta i en 
projektform, som varande en stor samarbetspartner i Alla får plats-gruppen. 

 
§ 12 Kommande styrelsemöten och årsmöte 
Torsdag 27 feb kl 18.00. 
Tisdag 31 mars kl 18.00. 
 
Årsmöte onsdag 22 april kl 18.00. 
  
§ 13 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Åke Berg   Lars-Erik Fälth Ola Gustafsson  
ordförande      justerare         sekreterare   


