
 

För att ta del av tillväxtfonden 2021 ska föreningen nettoöka sitt medlemsantal (exklusive 
heders- och studentmedlemmar) med minst 2 %.  
 
Handlingsplanen gör att vi arbetar på samma sätt i hela organisationen och att vi är 
anpassningsbara till det som händer i vår omvärld. Frågorna som är kopplade till varje 
aktivitet säkerställer att det vi gör leder till att vi når våra mål.  
 

         Beskriv aktiviteten kortfattat. 
         Datum eller period när aktiviteten ska genomföras. 
         Beskriv hur aktiviteten är tänkt att genomföras. 

 Beskriv syftet med aktiviteten och vad den ska leda till kopplat till målen. 
         Ange vem eller vilka som är ansvariga för aktiviteten. 

    Datum eller period och form för uppföljning.  
 

Genomföra våra event efter eventplanen. Under våren 2021 
digitalt och till hösten ett antal fysiska event.
Löpande under året
Bjuda in, marknadsföra och sprida våra event via mail, hemsida och 
sociala medier. Aktivt få in och nå ickemedlemmar.
För att stärka lojaliteten, öka medlemsnyttan och rekrytera nya 
medlemmar. 
Regionkontorets projektledare tillsammans med styrelsen.
Löpande via enkäter och samtal med de medverkande.

 
Fortsätter arbetet med att utveckla vårt Medlemsråd.
3 - 4 möten per år. Helst fysiska men digitalt under våren 2021.
Bjuda in till möten via mail och telefon. 
Medlemsrådet ska vara ett aktivt bollplank till styrelsen så man 
säkerställer att vi arbetar med rätt frågor och fångar upp våra 
medlemmars utmaningar. 
Styrelsen tillsammans med projektledare från regionkontoret. 
Protokollförda möten.



 
Arbeta aktivt för att stärka lojaliteten hos våra medlemmar.
Löpande under året, ca 4 per år.
Kontakta nya medlemmar och bjuda in dem till möten där vi berättar 
mer om Företagarnas arbete och alla våra förmåner. Detta som ett 
komplement till riks arbete. Nyhetsbrev från ordförande ca 6 ggr per år. 
Vi vet att om man får en ny medlem att utnyttja våra förmåner så blir 
de ofta kvar som medlemmar då de förstår värdet mer. 
Projektledare från regionkontoret tillsammans med styrelsen. 
Utvärdering via enkät efter genomförd aktivitet. 

Arbeta och strukturera arbetet med vår hemsida och sociala 
medier.
Löpande med frekventa nyheter, tips, inspiration och kunskap varje 
vecka.
Göra en kvartalsplan med ämnen och aktiviteter som ligger i riks linje 
med aktuella ämnen med en lokal tvist om möjligt.  
De flesta nya medlemmarna kommer in via våra sociala medier och vår 
hemsida så det är viktigt att vi är uppdaterade och relevanta. 
Projektledare från regionkontoret med styrelsen och riks inom ramen 
för Storstadssatsningen. 
Följa upp och mäta och dra lärdom av utfallet på FB och hemsida. 
 
Vara aktiva i samhällsdebatten och stärka vårt 
opinionsarbete. 
Löpande under året 
Anordna träffar 1 – 2 gånger per år med politiskt innehåll och med våra 
lokala politiker på plats. Öka samarbetet med Invest Stockholm. Skapa 
lokala debattinlägg och sprida dem på samtliga tillgängliga kanaler. 
Visa att vi är en röst att räkna med och att vi alltid jobbar för våra 
medlemmars bästa och att vi kan påverka vissa beslut. 
Styrelsen tillsammans med projektledare och regionchef från 
regionkontoret. 
Protokollförda möten och enkäter vid events. 
 

Hylla och lyfta fram Årets Företagare och Årets Unga 
Företagare 
Utse våra finalister senast 31 mars för att juryn senast 30 april ska ha 
utsett våra lokala vinnare.
Ta fram 5 olika kandidater, genomföra intervjuer och hylla vinnarna 
med en fest under försommaren. 
Årets Företagare är en fin utmärkelse som får mycket uppmärksamhet i 
media och som våra vinnare kan använda i sitt PR arbete. Detta leder i 
sin tur till ökad kännedom om vår organisation. 
Projektledare från regionkontoret med styrelsen. 
Löpande artiklar och material för media och ett event där andra 
medlemmar får en chans att bli inspirerade och möta våra vinnare.

 
Fortsätta arbetet med Storstadssatsningen. 
Löpande under året 
Arbeta nära riks och synka våra aktiviteter för att fortsätta bearbeta 
företagen i Stockholm och locka fler medlemmar. 
Det har gett gott resultat de senaste åren och är värt att satsa vidare på 
för att hålla oss aktuella och synliga som organisation. 



Projektledare från regionkontoret och styrelsen och riks. 
Mätningar på de insatser som görs. 

Fortsätta vara en aktiv part i NNR – Näringslivets 
regelnämnd. 
Löpande under året 
Tillsammans med representanter från Företagarna riks delta i det 
fortsatta viktiga arbetet med att förenkla regelbördan för företagare.  
Vi är en viktig part som representerar många små och medelstora 
företag och det är också en viktig del av vårt opinionsarbete. 
Styrelsens representant tillsammans med representant för riks. 
Ta del av de rapporter och mätningar som tas fram av NNR.

 
 

 
Engagera och utbilda alla förtroendevalda i styrelsen  
Löpande under året

• Styrelsen deltar i de regionala träffar som genomförs. 

• Alla nya medlemmar genomför webbkursen Superstar. 

• Deltar i kongress och ordförandekonferens. 

• Deltar på de event som föreningen arrangerar för att möta 
medlemmarna

• Genomföra minst en kickoff för styrelsen för att arbeta med 
strategi, planering och sammanhållningen i styrelsen.

För att lära sig mer om organisationen och ta del av det nätverk som 
finns för att också kunna locka nya medlemmar. Känna en stolthet att 
tillhöra vår organisation, att vi gör skillnad.
Samtliga förtroendevalda i Stockholm stads styrelse och valberedning.
Noteras i sammanställningen av deltagande för styrelsen. 

 
 


