
 

 

Protokoll fört vid 102:a ordinarie styrelsemötet för  
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening. 
 
 
 
Datum: 2020-02-27 
Plats: Köpmansgatan 9 
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Tomas Axelsson, Daniel Berlin, Ola 
Gustafsson, Beata Allen. Charlotte Johansson (adjungerad). 
Frånvarande: Patrik Göransson, Elmir Lindov. 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Åke Berg öppnade mötet, det 102:a i ordningen.  
 
§ 2 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Thomas Axelsson. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemötet 2020-01-21 redovisas och godkänns.  
 
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader   
Kassören gör en genomgång utifrån bokslutsarbetet. 
Föreningens underskott för 2019 landar på knappt 20.000 kr. 
För 2020 kan noteras att alla medlemsavgifter fakturerats ut. Sju företag har ännu ej betalat.  
 
§ 5 Årsstämma 2020 
Årsstämman är sedan tidigare fastställd till onsdag 22 april.  
Plats: J3 Köket. Tid för årsstämman kl 18.30. Styrelsemöte dessförinnan kl 17.00-18.00. 
Utöver årsstämma planeras för utdelning av priserna Årets företagare och Årets nytänkare. 
Åke tar kontakt med valberedningen (Anita Walfridsson) för att förbereda valet av styrelse. 
 
§ 6 Frågor kring köpmännen 
Anebydagen planeras till lördag 30 maj. 
Den informationsbroschyr som ska delas ut till de köpmannaföretag som ej är medlemmar är ännu ej 
producerad. Så snart det sker kan medlemsrekrytering intensifieras. 
 
§ 7 Science Park/affärscoachen 
Kurs kring försäkringsfrågor har genomförts (24 feb) med fem deltagare.  
Ytterligare planerade kurser: 
20 april – Finansiering och ekonomi 
12 maj – Starta eget 
 
Diskussion förs kring kandidater till priset Årets nytänkare (utses av affärscoachen i samarbete med 
näringslivsansvarige). Planeringen är att dela ut priset i samband med årsstämman 22 april. 
Ida ska också testa möjligheterna att få igång ett kvinnligt nätverk med ett antal kvinnliga företagare.  
 



§ 8 Information från kommunen 
• En serie med medborgarmöten angående den förestående översiktsplanen pågår. En positiv 

start med välbesökta möten. 
• Kommunen har varit på ett möte om höghastighetsbanan med de berörda kommunerna i länet. 
• Avfallsfrågan är fortfarande ej löst. Planerade samarbete med Kalmar alternativt Jönköping 

har visat sig ogenomförbart av olika anledningar. Nu pekar det mot ett samarbete med Eksjö-
Nässjö. 

• I samarbete med föreningslivet, främst Aneby Gymförening, planeras för start av ett 
hälsocenter i kommunen. Studiebesök är inplanerat i Värnamo för att skaffa kunskap i frågan. 

 
§ 9 Medlemsfrågor 
Avslutade medlemskap: Två företag; R. Hansson Racing; och Dieselmeken. 
Vid tidigare styrelsemöte har beslutats om att producera ett informationsblad om vad Aneby 
Näringsliv har för roll. Detta är ännu ej klart. Ett stort behov av informationsblad föreligger. 
 
§ 10 Personalfrågor 
Inget att rapportera. 
 
§ 11 Övriga frågor 

a. Stadgar. Under året har diskuterats förändringar av stadgarna vad avser medlemskap. Ola får i 
uppdrag att till nästa sammanträde presentera förslag till stadgeändring inför årsstämman. 

b. Styrelsens sammansättning. En genomgång görs av läget inför kommande verksamhetsår. 
c. Frukostsamtal. Förslag om att få med kommunens upphandlare Ida Malmberg till 

frukostsamtalet 28 maj. 
d. Årets företagare. Diskussion förs om lämpliga kandidater. Flera namn listas. 

 
§ 12 Kommande styrelsemöten och årsstämma 
Tisdag 31 mars kl 18.00. 
 
Årsstämma onsdag 22 april kl 18.00, J3 Köket. 
  
§ 13 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Åke Berg   Thomas Axelsson Ola Gustafsson  
ordförande      justerare         sekreterare   


