
 

 

Protokoll fört vid 105:e ordinarie styrelsemötet för  
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening. 
 
 
 
Datum: 2020-06-03 
Plats: Köpmansgatan 9 
Närvarande: Åke Berg, Lars-Erik Fälth, Emma Eriksson, Daniel Berlin, Beata Allen, Ola Gustafsson. 
Charlotte Johansson (adjungerad). 
Frånvarande: Tomas Axelsson, Patrik Göransson, Elmir Lindov. 
Övriga gäster: Ida Fredman 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet, det 105:e i ordningen.  
 
§ 2 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Daniel Berlin. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemötet 2020-04-22 godkänns.  
 
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader   
Ekonomin ser bra ut och vi har bättre prognos än budgeterat. Så här långt pekar resultatet på ett 
överskott totalt för året, även om budgeten var underfinansierad. 
 
§ 5 Aktiviteter 
Genomförda aktiviteter sedan senaste styrelsemötet: 
30 april – frukostsamtal.  Vid nya fotbollshallen där det pågående bygget presenterades och därefter 
medverkan av Bengt Spjuth, som pratade om att gå vidare efter coronapandemin. 25 deltagare. 
28 maj – frukostsamtal.  Utomhus även denna gång, vid Stalpets Café. Medverkan av kommunens 
upphandlingsstrateg Ida Malmberg. 16 deltagare.   
1 juni – marknadsföringsutbildning.  Första kvällen av tre måndagar med sälj- och 
marknadsföringsutbildning med Bengt Spjuth som ansvarig. Åtta deltagare, mycket positiv start. 
 
Kommande aktiviteter 
Årsstämma 2020-06-25. Genomförs på J3 Köket. Viktigt att hålla avstånd. Föranmälan. 
Utöver årsstämma planeras för utdelning av priserna Årets företagare och Årets nytänkare. 
Inbjuden är också Anna Gillek, regionchef på Svenskt Näringsliv, som ska prata om resultatet för 
Anebys del från senaste företagsenkäten. 
 
Näringslivsgolf 18 aug – inbokat. Följer samma modell som senaste året vad gäller upplägg och 
kostnad. 
 
Frukostsamtal – fyra gånger under höstterminen; 27/8, 24/9, 29/10, 26/11. Två planerade 
programpunkter hittills, en med fokus på AI och en med Science Park. 
 



Trivselaktivitet för medlemmarna – förslagsvis i mitten av september med besök hos Prästgårdens 
Mejeri och Gröna Lund. Ida får i uppdrag att boka in kvällen. 
 
§ 6 Frågor kring köpmännen 
Anebydagen genomfördes i mycket enkel tappning som Handla i Aneby-dag. Mycket folk ute på 
gatorna och deltagande butiker nöjda med omsättningen. Däremot mycket ljumt intresse för 
tipspromenad bland butikerna. Höstens aktiviteter ännu ej planerade. 
 
§ 7 Frågor kring Science Park 
Flera planerade programpunkter från våren fick skjutas upp. Ida räknar nu med att genomföra dessa 
under sept-nov, tre-fyra kvällar med bland annat Starta eget-kurs, finansieringskväll mm.  
 
§ 8 Information från kommunen 

• Två frågor präglar arbetet helt för tillfället; 1) ekonomi och budget, 2) coronapandemin. 
Detaljer värda att nämna kring ekonomi-budget är att restaurang Druvan ska stängas. Under 
coronapandemin har de äldre hittat till övriga matställen i kommunen. Eftersom 
kommunrestaurangen haft samma prisnivå som övriga, för att ej konkurrera, är det ett bra 
tillfälle att nu avbryta den verksamheten helt. Samtidigt ges plats och utrymme för att 
förstärka trygghetsboendet ytterligare, en kvalitetshöjning för den äldre gruppen. Ytterligare 
en detalj är att insatsstyrkan hos räddningstjänsten ska minskas med en person i 
besparingssyfte. Åtgärden har kommunicerats med de största företagen för en acceptans.  

 
§ 9 Medlemsfrågor 
Ett uppsagt medlemskap: TP Skogstjänst (företaget har bytt ägare) 
I övrigt noteras att det informations-/säljblad som ska tas fram av Lasse och Ola ännu ej är producerat. 
 
§ 10 Personalfrågor 
Annelie har semester veckorna 29-32. Hennes anställning upphör 2020-08-31. 
 
§ 11 Övriga frågor 

a. Ordföranden tar upp ett förslag om att genomföra en enkät bland alla företag ang 
förväntningar, behov som finns på Aneby Näringsliv. Ida får i uppdrag att börja titta på en 
lämplig frågeställning för att under hösten kunna genomföra detta, i syfte att kunna vässa 
innehållet i näringslivsföreningens utbud och arbete. 

 
§ 12 Kommande styrelsemöte 
Torsdag 25 juni kl 17-18 (innan årsstämman). Plats: J3 Köket. 
  
§ 13 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Åke Berg   Daniel Berlin  Ola Gustafsson  
ordförande     justerare         sekreterare   


