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Företagarna Stockholms stad är Sveriges största förening inom Företagarna. Vårt mål är att vi ska vara en 

modern och effektiv företagarförening och i samverkan med övriga medlemmar i länet arbeta för att skapa 

goda förutsättningar för tillväxt och konkurrenskraft för företagare i Stockholmsregionen. 

Vi har under 2020 fått ställa om vår verksamhet som många andra och gått från att vara tillsammans 

fysiskt till att ses på nya sätt. Vi hann med ett fåtal fina aktiviteter i början på året och vi träffades en del 

utomhus men till slut var vi hänvisade till de digitala mötesplatserna. 

Vår prioritet och vårt fokus ändrades under året som gick från att se framåt, sprida energi och inspiration 

till att fokusera på att stötta medlemmar som haft det tufft, påverka och arbeta hårt för att få våra 

beslutsfattare att ta till sig våra medlemmars verklighet. Vi har utbildat våra medlemmar och 

förtroendevalda i nya digitala plattformar och alla lärt oss att umgås och göra affärer på nya sätt. 

Trots stora svårigheter för många branscher har vi även haft företag som växt i krisen och många som fått 

vara kreativa och ställt om sina verksamheter. Vi avslutar året till trots med fler medlemmar än vi hade 

2019 och vi ser att Företagarna är en relevant och viktig organisation som gör skillnad. 



Vi startade året med en mycket inspirerande kväll tillsammans på Sergelbiografen där vi hade bokat en 

egen salong och förhandsvisade den hyllade filmen ”Catwalk - Från Glada Hudik till New York”. Vilken kväll! 

Vi hade med oss Pär Johansson på plats som berättade om hur filmen kom till, vi åt goda wraps och 

självklart fanns popcorn och dryck till filmen. Vi var ca 100 personer på plats. 

    

Vi erbjöd våra medlemmar i Företagarna Stockholms stad att delta på seminarium och matchmaking-event 

tillsammans med StyrelseAkademien i Stockholm för att matcha ihop våra medlemsföretag med 

kompetenta personer som kan vara en eventuell blivande styrelseledamot i deras företag för att kunna 

växla upp sin verksamhet. 

             

Årets årsmöte blev en härlig kombination av formalia och fest! Vi började kvällen på Företagarnas kontor 

på Rådmansgatan med fika och årsmötesagendan. Mötet tackade av avgående ordförande Rose-Marie 

Danielsson och hälsade nyvalda ordförande Anita Roll välkommen i rollen. 

När alla paragrafer och val var gjorda gick vi tillsammans till AVEQIA matlagningsstudio för en underbar 

kväll tillsammans i matens tecken. Det var grupparbete under ledning av proffskockar och vi avnjöt en 

fantastisk 3-rätters middag tillsammans. Det var ca 65 personer på plats och betyget för eventet var 

mycket bra.  

      



Vi genomförde vår populära aktivitet SOS i ny digital form i april och maj med bra resultat. Vår moderator 

Markus Brattfeldt, som även är ledamot i styrelsen, ledde båda tillfällena och det fungerade mycket väl. Vi 

inledde mötena alla tillsammans och blev sedan indelade i mindre grupper där vi kunde diskutera de 

aktuella frågorna för dagen. 

    

Hösten inleddes i positiv anda och vi arrangerade ett mycket uppskattat nytt event; Walk & Talk. Den 

första turen skedde på Djurgården och vi samlades vid Djurgårdsbron där alla fick en coronasäkrad påse 

med handsprit och förfriskningar för att sen gå iväg i mindre grupper med våra två guider Stefan 

Maurbakken och Marja Weck Lönn. Vi avslutade med en fantastisk middag på Rosendahls trädgårdar i ett 

luftigt växthus. Ordförande Anita Roll hälsade välkommen. 

Några av kommentarerna från våra deltagare: 

• ”Så kreativt upplägg, så perfekt och så trevligt!” 

• ” Ett mycket trevligt upplägg. Kombinera guidning med walk & talk som avlutas med middag och 

förfriskning. Kan inte bli bättre. Ni gör det fantastiskt bra. Full pott på stjärnor” 

• ”Bra upplägg, trevligt att röra på sig och att göra det med guide gav möjlighet att byta 

samtalspartner längs med rundan” 

• ”Tycker att ni tänkt igenom allt på ett mycket anpassat sätt” 

     
 

Det spelades golf under perfekta förhållanden tillsammans med vår samarbetspartner BWM i september. 

Det var 40 glada golfare från Stockholm och Mälardalen som gjorde upp om segern på den anrika och 

erkänt svåra mästerskapsbanan på Bro Hof slott. Dagen avslutades med en gemensam middag. 

     



Vi samlades en tidig morgon utanför Företagarnas huvudkontor och promenerade i gemensam grupp genom 

Östermalms gator. Vi genade genom Humlegården och avslutade med en mycket god frukost på restaurang Grodan 

på Grev Turegatan. Pontus och Alexander från riks avdelning Analys & Opinion var på plats och informerade om det 

politiska läget och våra förmåner. Kommentar från en deltagare: 

• ”Det blev en bra start på dagen! Jag gick till kontoret med förnyad kraft och energi, och några nya idéer i 

tankarna." - Jenny Öijermark, Joi Communication. 

     

Den sista fysiska aktivitet vi hann med innan nästa corona-nedstängning blev en kulturell upplevelse på Moderna 

Museet och Skeppsholmen. En härlig kombination av promenad, god lunch och guidad tur på muséet. Återigen en 

härlig grupp som hade en inspirerande stund tillsammans i slutet på oktober. Markus Brattfeldt hälsade välkommen 

och valberedningen fanns på plats för att informera. 

      

I december erbjöd vi våra medlemmar en digital säljkurs i två steg tillsammans med Oliver Lopez och 

Michael Alphov, två välkända profiler som gästat oss genom åren på våra Soloföretagardagar och Business 

Forum. Det var två uppskattade tillfällen att få energi och många smarta tips för att planera inför 2021. 

2020 blev ju ett väldigt annorlunda år och våra vinnare bokades in till två tillfällen när vi avsåg att mötas 

fysiskt för att kunna hylla dem ordentligt. Men tyvärr var vi tvungna att ställa in då det kom nya 

restriktioner. Men vi firade så gott vi kunde och de kommer vara hedersgäster på nästa fest som vi hoppas 

kunna hålla senare i år. Våra vinnare var två otroligt fina företag och vi var mycket stolta över att kunna 

presentera årets vinnare: 

Årets Företagare 2020 i Stockholms stad – Steamery AB 

Årets Unga Företagare i Stockholms stad samt även Stockholms läns vinnare 2020 – Tandcentralen AB 

          

https://steamery.se/startsida
https://tandcentralen.se/


  

   
Steamery AB – Frej Lewenhaupt, Martin Lingner och Petra Ringström uppvaktas av Anita Roll och Gry 

Flodin från styrelsen. 

    
Tandcentralen AB – Syskonen Dina och Sermed Majid uppvaktas av Anita Roll, Markus Brattfeldt och Gry 

Flodin från styrelsen.  

Företagarna Stockholms stad och dess styrelse har under året stärkt samarbetet med Invest Stockholm 

som är Stockholms stads näringslivskontor och som tillsammans med Visit Stockholm bildar Stockholm 

Business Region. Vi hade flertalet events och aktiviteter planerade som tyvärr fick ställas in. Vi hoppas 

kunna genomföra möten tillsammans så snart möjlighet ges. Vi fortsätter även att medverka i Stockholms 

stads satsning på kompetensförsörjning genom projektet Integrationspakten.  

Under 2020 bildade Företagarna Stockholms stad ett Medlemsforum bestående av tio stycken engagerade 

medlemmar som svarat på vår enkät och anmält sitt intresse. Tyvärr kunde vi inte ses live men ett digitalt 

möte genomfördes. Syftet med Medlemsforum är att deltagarna ska ge inspel och vara ett bollplank till 

styrelsen i aktuella och strategiska frågor.  

Företagarna Stockholms stad är fortsatt medlemmar i NNR (Näringslivets regelnämnd) där vi medverkat 

på ett flertal möten för att bidra med vår input i deras arbete.  



År  Antal medlemmar  Balans 

  31/12   nya/utträdda 

2020  2843   +112 

2019  2731   + 39 

2018  2699   +6 

2017  2693   -316 

2015  3196   -276 

    

Företagarna har arbetat hårt med att vända medlemsutvecklingen uppåt och nu ger det resultat. Under 

året så har organisationen ställt om och lagt stort fokus på vårt opinionsarbete där vi varit framgångsrika i 

vårt sätt att påverka och debattera på alla olika plattformar. Allt från direkta förhandlingar med politiker, 

debattinlägg och intervjuer i TV och radio till att utöka vår juridiska rådgivningsservice för att hjälpa och 

stötta våra medlemmar. Vi ser på våra ökande medlemssiffror att vi är en relevant och nödvändig 

organisation.  

Storstadssatsningen lever vidare även under 2021 där vi lägger stort fokus på vårt digitala avtryck med 

riktade annonser på Facebook samt DR-utskick till specifika branscher och unika erbjudanden.  

Företagarna Stockholms stad avhöll årsmöte 5 mars 2020.  Vid årsmötet valdes följande styrelse: 

Ordförande Anita Roll   Vice ordf.       Elvira Hellsten 

Ledamot Markus Brattfeldt (nyval)  Ledamot Anette Berg  

Ledamot Love Sahlin   Ledamot Aleksandar Kunovac 

Adjungerad Gry Flodin   

Fem styrelsesammanträden har hållits i föreningen samt tre möten i servicebolaget. All serviceverksamhet 

har under året bedrivits i det helägda bolaget. Servicebolagets styrelse är densamma som 

föreningsstyrelsen. 

Valberedningen har bestått av Folke Thuresson (sammankallande), Thomas Schnittger och Bengt Öhman. 

Ernst & Young AB, med ansvarig revisor Carlos Esterling.  

All ekonomihantering ligger hos vår nationella organisation vilket gör att vi blir mer kostnadseffektiva. 

 

 

Anita Roll    Elvira Hellsten 


