
 

 

Protokoll fört vid 103:e ordinarie styrelsemötet för  
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening. 
 
 
 
Datum: 2020-03-31 
Plats: Köpmansgatan 9 
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Tomas Axelsson, Daniel Berlin, Ola 
Gustafsson. Charlotte Johansson (adjungerad). 
Frånvarande: Beata Allen, Patrik Göransson, Elmir Lindov. 
Övriga gäster: Ida Fredman, Veronica Örfelth (del av mötet). 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Åke Berg öppnade mötet, det 103:e i ordningen.  
 
§ 2 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Emma Eriksson. 
 
§ 3 Årets företagare 
Ett pris som utdelas av Företagarna, och där Aneby Näringsliv sedan många år har arbetat fram och 
föreslagit lämplig kandidat. Diskussion förs kring föreslagen kandidat, under medverkan av Veronica 
Örfelth, styrelseledamot i Företagarna Höglandet. Veronica påpekar också att det numera även finns 
ett särskilt pris till unga företagare, upp till 35 år, och förslag till detta pris finns också. 
Vi inväntar nu besked från Företagarna på om föreslagna kandidater är godkända. Veronica håller 
kontakten. Avsikten är att priserna ska delas ut i samband med årsstämman 22 april. 
Beslutas att Veronica har kontakt med Ola för att klara ut praktiska detaljer. 
 
§ 4 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemötet 2020-02-27 redovisas och godkänns.  
 
§ 5 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader   
Kassören gör en kort genomgång av bokslutet. Resultatet blir ett underskott på 9.000 kr, ett bättre 
resultat än vad som prognostiserats under senaste halvåret.  
För 2020 kan noteras att medlemsavgifter har betalats av samtliga medlemmar. 
 
§ 6 Genomgång av aktiviteter 
Rapport från genomförda aktiviteter 
Försäkringsutbildning – Ida rapporterar om en positiv kväll med sex deltagare. 
Liftutbildning 12 mars – mycket positivt mottagande och fullbokad kurs. Thomas Olsson, Attends, 
höll i utbildningen. Behov av ytterligare en kurs, men det blir först senare i höst. 
Frukostsamtal 26 mars – En bra morgon med ett sansat samtal i coronatider. Tiotalet företag på 
plats. Även en uppskattad programpunkt om översiktsplanen (Mirjam Alinder). 
 
Kommande aktiviteter 
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. 
Vi fullföljer planeringen, då rådande restriktioner med anledning av coronapandemin, inte stoppar den 
här typen av aktiviteter. Stadgarna föreskriver att årsstämma ska hållas senast april månads utgång. 
Poängterar i inbjudan att alla handlingar finns tillgängliga i förväg på föreningens hemsida och att 
muntliga eller skriftliga inlägg kan förmedlas till oss i styrelsen, om man känner sig obekväm med att 
delta på mötet. 
Valberedningen (Anita Walfridsson) har klart med förslag för kommande verksamhetsår. 
Utöver årsstämma planeras för utdelning av priserna Årets företagare, Årets unga företagare och Årets 
nytänkare. 
 
Frukostsamtal 30 april – Vi genomför det som planerat. Bjuder in Ida Malmberg att prata om 
upphandling. 
 
Planerade aktiviteter framflyttade – finansieringskväll och Starta eget-kurs (båda med Ida som 
ansvarig) är framflyttade till efter sommaren. 
Efterfrågade aktiviteter – en kurs i heta arbeten har efterfrågats, planeras till hösten i samarbete med 
Räddningstjänsten. En kurs planeras före sommaren, men då enbart för Attends och Sealed Air.  
 
§ 7 Frågor kring köpmännen 
Emma rapporterar om att många av köpmännens företag blöder i den rådande situationen. 
Uppfinningsrikedomen är samtidigt stor för att locka och möjliggöra handel. ”Handla i Aneby” är en 
grupp på facebook där det sprids positiva budskap. 
Anebydagen, planerad till 30 maj, är det ett stort frågetecken för i dagsläget. Kanske kan den 
genomföras på annat sätt, för att ändå lyfta handeln. 
Beslutas att omgående marknadsföra Handla i Aneby-loggan på vår egen hemsida. Ola ansvarar. 
 
§ 8 Information från kommunen 

• Kommunen tar ansvar för ekonomihanteringen för Alla får plats, vilket tidigare Aneby 
Näringsliv skött sedan starten 2014. 

• Kommunen tillsammans med det ideella föreningslivet och kyrkorna i samhället mobiliserade 
mycket snabbt en organisation för beställning och utkörning av mat till 70+-gruppen och 
andra i riskzonen som riskerar isolering i hemmet, om de inte har kontakter som kan hjälpa till 
med matinköp. Verksamheten går under namnet Aneby hjälper. 

• Alla äldreboenden stängda för besök, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation. 
• Furulidsbadet planeras att öppna efter påsk. 
• Dagliga aktiviteter för de äldre i samhället är förändrade på flera områden för att undvika 

smittspridning. 
• Kommunens största utmaning är att klara bemanningen i omsorgen. Hittills har det fungerat 

och nu är annons ute för att tillfälligt söka personal för timanställning. Här är ett alternativ för 
personal som friställts från ordinarie arbete, men kanske har en bakgrund inom vården. 

 
§ 9 Medlemsfrågor 
Avslutade medlemskap: Två företag; Stiftelsen Nordia Brunnsgården (konkurs) och Iton AB 
(nedlagt). 
 
§ 10 Personalfrågor 
Annelie avslutar sin anställning i ANL efter sommaren, i enlighet med tidigare beslut. 
 
§ 11 Förslag inför årsstämman 

a. Förslag till stadgeändringar. I nuvarande stadgar står reglerat kring hur man blir 
medlemsföretag i föreningen, men ej vad som gäller vid begäran om utträde.  
Dessutom behöver det tilläggas en punkt till agendan för ordinarie föreningsstämma. 
Beslutas att föreslå årsstämman att revidera stadgarna under §4 Medlemskap, samt §15 
Ordinarie föreningsstämma. 



Nuvarande lydelse i §4 Medlemskap: ”Till medlem antas sökande som kan förväntas följa 
föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. 
Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.” 
Förslag till tillägg: ”Medlem som önskar utträda ur föreningen ska meddela uppsägning av 
medlemskap senast 30 nov för att denna ska gälla för kommande räkenskapsår.” 
Tillägg till §15: Ny punkt på agendan för ordinarie föreningsstämma. ”10. Beslut om antal 
styrelseledamöter och ersättare kommande verksamhetsår”. Efterföljande punkter numreras 
om till punkterna 11-15.  

b. Medlems- och serviceavgift. Under året har diskuterats möjligheten att reducera 
serviceavgiften för ny medlem, beroende på vilken tid på året man ansöker om medlemskap. 
Beslutas att föreslå årsstämman oförändrad medlemsavgift, men med följande tillägg för nya 
medlemsföretag: 
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. 

 
§ 12 Övriga frågor 

a. Inbjudan till kurs. Med anledning av rådande Coronapandemi och följdverkningar av denna 
erbjuder RäddSamF och Region Jönköpings län en utbildning om psykisk ohälsa och suicid. 
Emma, Ida och Ola anmäler intresse för deltagande i utbildningen. 

b. Brev till nyinflyttade. Som ett led i att marknadsföra våra medlemsföretag finns ett förslag att 
skicka ut brev till alla nyinflyttade i kommunen. De företag som önskar kan skicka med 
reklam/erbjudanden och i övrigt så listar vi medlemsföretagen i Aneby Näringsliv. Detta blir 
också ett värde att lägga till för medlemsföretagen. Brev skickas en gång per månad till 
nyinflyttade. 
Beslutas att Ola får i uppdrag att administrera detta och komma med förslag. 

 
§ 13 Kommande styrelsemöten och årsstämma 
Styrelsemöte innan årsstämman, onsdag 22 april kl 17.00-18.00 på J3 Köket. 
Årsstämma onsdag 22 april kl 18.30, J3 Köket. 
  
§ 14 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Åke Berg   Emma Eriksson Ola Gustafsson  
ordförande      justerare         sekreterare   


