
 

 

Protokoll fört vid 106:e ordinarie styrelsemötet för  
Aneby Näringsliv, ekonomisk förening. 
 
 
 
Datum: 2020-06-25 
Plats: J3 Köket 
Närvarande: Åke Berg, Emma Eriksson, Daniel Berlin, Beata Allen, Tomas Axelsson, Ola Gustafsson.  
Frånvarande: Lars-Erik Fälth, Patrik Göransson, Elmir Lindov, Charlotte Johansson (adjungerad). 
Övriga gäster: Ida Fredman 
 
 
§ 1 Mötets öppnande  
Ordföranden öppnade mötet, det 106:e i ordningen.  
 
§ 2 Justerare 
Till att justera dagens protokoll utses Tomas Axelsson. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Protokoll från styrelsemötet 2020-06-03 godkänns.  
 
§ 4 Ekonomi, inkomster/utgifter samt fasta och rörliga kostnader   
Oförändrat läge, ekonomin för året ser ut att gå mot ett stabilt resultat. Inga avvikelser att rapportera. 
 
§ 5 Aktiviteter 
Genomförda aktiviteter sedan senaste styrelsemötet: 
1, 8 och 15 juni – marknadsföringsutbildning.  Tre måndagar med sälj- och marknadsföringsutbildning 
med Bengt Spjuth som ansvarig. Åtta deltagare, mycket positivt resultat. Bengt Spjuth har bjudit in alla 
deltagare till uppföljning hos MediaSpjuth i Jönköping 15 okt. 
 
Kommande aktiviteter 
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 medlemmar 22 sept –besök hos Prästgårdens Mejeri och Gröna Lund. Avresa från 
Aneby preliminärt kl 17.00. Kostnad 100:-/person, betalas via Swish. 
 
§ 6 Frågor kring köpmännen 
Inget nytt sedan senaste mötet. 
 
§ 7 Frågor kring Science Park 
Ida rapporterar om planeringen för hösten. Starta eget i sept, finansiering i okt, skattefrågor i nov. 
Ida har också fått uppdraget att ta fram underlag för en enkät och diskussion förs kring innehållet. En 
enkät till medlemsföretagen med frågor om vad man förväntar sig av ANL, är det något som ska göras 
annorlunda i föreningen. Vad ska ANL ägna sig mer/mindre åt för frågor? Viktigt att ta reda på det 
upplevda värdet som medlem. 
Beslutas att Ida tar fram underlag och skickar förslag till styrelsen inför nästa styrelsesammanträde. 



 
§ 8 Information från kommunen 

• Inget stort att rapportera om sedan förra styrelsemötet. En oro finns för ökad samhällsspridning 
av covid-19. Mötesplatser har anordnats på Antuna utomhus, med paviljonger och 
plexiglasskivor. 

• Kommunen har haft möte med RF-Sisu Småland (tidigare Smålandsidrotten). En idé väcktes vid 
det mötet kring att upplåta en kontorsplats/mötesrum hos ANL för RF-Sisu-konsulten, att nyttja 
max en eftermiddag/kväll per vecka vid möten med lokala föreningsledare. 
Detta leder till en principdiskussion om hur vi kan använda vår lokal och vem som ska kunna 
nyttja denna. En uppgift att fundera vidare på till kommande styrelsemöte innan vi ev kan öppna 
för RF-Sisu-konsulenten.  

 
§ 9 Medlemsfrågor 
Ola presenterar det förslag till ett säljblad som han tillsammans med Lars-Erik Fälth arbetat fram. Ett 8-
sidigt A5-häfte som beskriver Aneby Näringslivs vision, mål, verksamhet och möjligheter. Bladet 
färdigställs till kommande styrelsemöte och distribueras ut inför detta för ev kommentarer och justeringar. 
 
§ 10 Personalfrågor 
Annelies anställning upphör 2020-08-31. Beslutas att styrelsen gemensamt med Annelie äter en 
avslutningslunch på J3 Köket torsdag 27 aug kl 13.00. 
 
§ 11 Övriga frågor 
Inget anmält ärende. 
 
§ 12 Kommande styrelsemöte 
Torsdag 20 aug kl 18.00 på Aneby Näringslivs kontor. 
  
§ 13 Avslutning 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
Åke Berg   Tomas Axelsson Ola Gustafsson  
ordförande     justerare         sekreterare   


