
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

Företagarna Ljungby 

VISION Vi vill kunna överlämna ett land och ett samhälle till våra barn och barnbarn 
som är i bättre skick än det land som vi fick till skänks av tidigare generationer. 

 

SYFTE 
Företagarna erbjuder nätverk, kunskap och praktisk hjälp samt driver utvecklingen 
för ett bättre företagarklimat, så att företagare får rätt förutsättningar för att kunna 
utveckla sin verksamhet och nå sina mål. 



 

Verksamhetsberättelse 
 
Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande: Elin Runnemalm 
Vice ordförande: Peter Johansson 
Kassör: Bengt Gustavsson 
Sekreterare: Johan Melin Josefin Ahlberg 
 
Övriga ledamöter 
Kommunikationsansvarig Raymond Arvidsson 
Medlemsansvarig: Peter Hård, Mikael Larsson 
Eventansvarig: Christoffer Moberg Christian Hallberg 
Revisor: Jessica Ahlriksson 
Valberedning: Christoffer Bergman Johan Hultbäck 
 

Medlemsutveckling 
I början av året hade föreningen 118 medlemmar. 
Vårt medlemsantal per den sista december 2020 är 126 
 
 

Ekonomi  
 
Se vidare separat redovisning bilaga 1.  
 

Lokalt företagarklimat 
Detta har vi gjort under året i syfte att stärka våra positioner och vara den självklara 
rösten i lokala näringslivsfrågor. 
 
Dialogmöte med byggnadsnämnden om bygglov och bygghandläggningskontoret. 
 
Möte med kommunalråden om Ljungbys framtid och fokusområde.  
Hur kan vi bidra för att nå 350000 invånare år 2035? 
 
Deltagit i kommunens krismöte med anledning av Corona, 
Har skapat relation och kommunikation med Campus Ljungby. 
 
Varit synliga i media med anledning av årets företagare och årets unga företagare Sverige. 
 
Vi överraskade Kommunen när de fick närvara på Företagarna Sveriges livesändning 
tillsammans med oss på JTD. Jim Rosvagn blev tvåa i hela Sverige som årets unga 
företagare och bidrog med att sätta Ljungby på kartan. 
 
Det vi är mest stolta över är att vårt arbete har gett resultat. 
Näringsliv och Företagsamhet är nu ett focus område i Ljungby Kommun. 
  
 
 

 
 



 

Event och medlemsaktiviteter 
Detta har vi gjort under året  
 
Årets Företagare Skinnarnas handelsträdgård har delats ut med hjälp av en film som 
publicerats på sociala medier. 
 
Nya kommunchefen har hälsats välkommen.  
 
Ett frukostmöte har genomförts, flera har planerats men tyvärr behövts skutas fram på 
grund av Corna och restriktioner.  
Flera samarbetspartners som banker och försäkringsbolag har hört av sig och agenda för 
kommande år när möjligheter ges är redan satt. 
 
Livesändningar har erbjudits på regional nivå. 
 
Gesäll- och mästarbrev framskjutet till 2021 
 
Vi har delat ut broschyrer 
Vi har informerat om vår rådgivning/försäkringar/andra förmåner och varit 
ambassadörer.  
 
 
 

Internt arbete och styrelsearbete 

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten.  
 
Vi har varit representerade i BRÅL, LUAB och Ljungby Gamlatorgs intresseråd. 
 
Vi har deltagit i regionen och riksorganisationens digitala aktiviteter. 
 
Deltagit i Nationella föreningens möte. 
 
Deltagit i riks förtroendevalda utbildningar 
 
Deltagit i förtroendevalda kickoffen digitalt  
 
Styrelsen hade en trevlig sommaravslutning på Harrys (Som man bekostade själva). 
Vi har involverat valberedningen genom att bjudit in dem att delta vid styrels 
emöte.  
 

Medlems- och rekryteringsarbete 
Vi har gjort flera aktiviteter i syfte att medlemmarna ska trivas i vår förening, vilja vara 
kvar och få medlemsnytta. Förutom allt ovanstående arbete har vi gjort följande i syfte att 
behålla och värva nya medlemmar: 
 
Utvecklat vår egna folder med varför man ska gå med som medlem företagarna Ljungby. 
Denna har även lyfts som ett bra initiativ regionalt. 
 
Organiserat upp våra interna kanaler för att få den lokala känslan vid inträde. 
 
Använder vår Facebook sida för att väcka intresse till vår organisation. 
 Vi har 381 följare även öppnat upp en Linkedin sidan där vi nu är 123 st följare. 
 
Tre nyhetsbrev från styrelsen har skickats ut. 
Ett arbete är påbörjat med en sluten Facebook grupp för att skapa medlemsnytta. 



 

Övrigt 
Ett annorlunda år med Corona som påverkat våra lokala medlemmar på olika sätt. Det vi 
kan se är ändå är att vi som förening har flyttats fram i position i Ljungby genom fler 
medlemmar, fler förväntningar, fler som vill ta del av vårt nätverk.  
Vi ser resultat av vårt arbete och är stolta förtroendevalda. 

 

 

 
 
 
 
 

Företagarna Ljungby 
 
 


