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Verksamhetsberättelse för 2020 
för Företagarna Nyköping Oxelösund 

 
Styrelse 

Föreningen har från och med årsmötet 12 mars haft följande styrelse: 

 

Ulrika Juul  Ordförande 

Henrik Claesson Vice ordförande 

Bo Höglander Sekreterare 

Per Karlsten  Kassör 

Charlotte Göthberg Ledamot 

Magnus Lönnmo Ledamot 

Laima Romiene Ledamot 

Örjan Berg  Ledamot 

 

Medlemsutveckling 

Den 31/12 2020 var antalet medlemmar 258 stycken. Under året har det tillkommit och fallit 

ifrån medlemmar, men de som under hösten lämnat har vi haft några avstämningssamtal med 

och den främsta anledningen är att de vill hålla nere kostnader då den pågående pandemin går  

hårt åt företagen. 

 

Styrelsemöten 

Under året har, förutom årsmötet, hållits 12 protokollförda styrelsemöten. 

 

Årsmötet  

Normalt förlägger vi årsmötet hos någon av föregående års vinnare av Årets Företagare. Då 

det i år delades ut den 7 februari och kallelse till årsmötet redan skickats ut till våra 

medlemmar valde vi att förlägga mötet på Nyköpings Brewing, nyöppnad restaurang och 

bryggeri och en av våra medlemmar. Tolv stycken röstberättigade medlemmar deltog i mötet 

och vi tackade av Torbjörn Dahlström samt Linda Kroon för deras engagemang under deras 

verksamma år. Efter mötet avnjöts en middag med tillhörande ölprovning. 

När vi hade mötet i mars var det precis i början av den pandemi som präglat hela 2020, vi 

visste inte då omfattningen och hur mycket det skulle påverka oss och hela vår omvärld, utan 

kunde bara ana.  

Invalda i styrelsen blev Laima Romiene samt Bo Höglander, Henrik Claesson blev vald till 

vice ordförande och Ulrika Juul till ordförande. Per Karlsten fortsatte i rollen som kassör med 

vår eminenta Ingrid som trogen backup och support. 

 

Företagarnas dag 

Den 7 februari genomförde vi Företagarnas dag med efterföljande galamiddag och vi är glada 

att vi hann med detta mycket lyckade event innan pandemin bröt ut och restriktionerna kom. 

Våra vinnare fick det fokus och den exklusivitet som vi eftersträvat och önskat dem. Statusen 

och förståelsen för vikten av våra priser har därmed ökat. Företagarnas dag ägde rum i 

BMW´s lokaler och vi hade nöjet att gästas av bl.a. Günther Mårder och Beatrice Ask samt en 

hel del spännande föreläsningar och workshops. Under dagen fick man provköra bilar och ett 

tiotal UFföretag visade upp sina produkter och tjänster till de besökande. Ett stipendium 

delades också ut till en av de utställande UFföretagen. Till vår glädje gick även Årets Unga 

företagare vidare och vann Årets Unga Företagare Södermanland, vilket innebar att han kom 
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till final. I år innebar detta tyvärr att vi inte fick följa med Christoffer till Blå hallen, istället 

anordnades den 16 oktober en lunch på slottet med lite stjärnglans i kanten, utöver styrelsen 

deltog landshövding Beatrice Ask, vinnaren av Årets företagare Nyköping, nytillsatta 

näringslivschefen Johan Scherlin från Oxelösund samt våra hedersmedlemmar Seo och 

Ingrid. 

 

Tillväxtdagen – mässan med kompetensutveckling i fokus. 

Företagarna tog tidigt på året beslut om att ej vara arrangörer av 2020 års mässa, utan endast 

vara utställare och samarbetspartner. Strax före semestrarna fick ordförande frågar från 

Näringslivschefen Maria Karlsson om vi kunde tänka oss att ändå bära fanan detta år. Ett 

möte efter sommaren klargjorde att vi behövdes som arrangörer då ingen regelrätt 

upphandling av projektledningen hade gjorts. Styrelsen tog då ett beslut utifrån den 

information som framkommit samt att vi ändå såg behovet av att mässan blev av, att vi stod 

som arrangörer även denna gång. Dessvärre kom hårdare restriktioner veckan före mässan 

och satte stopp för den planerade semidigitala mässan, varpå det gjordes en snabb omställning 

till heldigital mässa. Tillväxtdagen hade i år tre fokusområden företagande, utbildning och 

jobb. Vi är ändå glada att Tillväxtdagen genomfördes och att Företagarna i år stod som 

arrangörer. Vi har trots ett tufft år varit aktiva och synliga i näringslivet. 

 

Representation 

Ulrika Juul har deltagit i Tillväxtgruppens möten där vi sitter med i både styrgruppen och 

arbetsgruppen. Tillväxtgruppens arbete går ut på att säkerställa och följa upp att 

Näringslivsstrategins arbete fortskrider. 

Örjan Berg har berättat för blivande företagare på Nyföretagarcentrum om sin erfarenhet 

som egen företagare samt fördelarna och nätverket du får tillgång till när du blir medlem i 

Företagarna. 

Magnus Lönmo och Per Karlsten har varit delaktiga i de luncher som arrangerats för 

UFlärarna.  

Per Karlsten har varit en klippa i arbetet med stödgruppen Stödjande insatser för 

näringslivet som tillsattes under pandemin. Med sin verklighetsförankring har han varit en 

direkt länk mellan Företagarna regionalt samt säkerställt kommunikation och vid behov även 

utövat påtryckningar för att säkerställa att kommunen värnat om det lokala näringslivet. 

 

Stora mötesdagen 

Tillsammans med Nyköpings kommun och Svensk Näringsliv organiserade vi stora 

mötesdagen den 1 oktober. Ulrika Juul satt med i planeringsarbete men insjuknade strax före 

1 oktober och Henrik Claesson tog med kort varsel över vår del i presentationen. Dagen 

startades med en digital sändning där en kort återkoppling från förra årets mötesdag gjordes 

samt en genomgång av samt diskussion kring NKI och Svenskt Näringslivs och skillnaden 

mellan resultaten. Ny regionchef Sofia Sjöström presenterade Svenskt näringslivs 

undersökning. Därefter genomfördes en hel del företagsbesök som blev mycket lyckade. 

Framöver vill vi i styrelsen lyfta och lobba för dessa besök ännu mer och öka förståelsen för 

vilken fantastisk möjlighet det är. 

 

Sommar After Work 

I samarbete med MINO anordnades en covidsäker utomhusaktivitet den 17 juni. Vi hade tur 

med vädret och en trevlig kväll med god mat och trevligt nätverkande ägde rum.  
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Ungdomsgruppen – med morgondagens företagare i fokus 

Under de två UF luncher som trots allt blev av under året har Per Karlsten och Magnus 

Lönnmo varit delaktiga och engagerade. Föreläsningar och mässor har av förklarliga skäl inte 

blivit av men vi hann med att dela ut ett stipendium till Årets UF företag på Företagarnas dag 

den 7 februari. 

 

Morgonsoffan 

En Morgonsoffa hann vi med innan pandemin drog igång, de två som var planerade under 

våren ställdes in medan vi till hösten ställde om och septembersoffan sändes digitalt från 

Bartos media. Morgonsoffan är en trevlig och lättsam plattform för nätverkande, men 

konceptet är beroende av det faktiska mötet. Vi planerade ändå för Företagarnas egna soffa i 

oktober, men i och med de hårdare restriktionerna samt ett konstaterat fall av covid hos 

familjemedlem till Bartos media personal, blev vi tvungna att ställa in.  

 

 

Årets Företagare 2020 

Arbetet med att ta fram vinnarna för 2020 pågår för fullt. Ingrid Carlsson är ordförande för 

juryn och Magnus Redlig, Ahmad Eid, då Daniel Karlsson avböjde att medverka i juryn, samt 

Charlotte Göthberg är delaktiga i detta beslut. Priserna kommer delas ut digitalt under april 

2021. 

 

Årets Företagare Nyköping 

 

Årets företagare Oxelösund 

 

Årets Unga Företagare Nyköping Oxelösund 

 

Medlemskontakter och marknadsföring 

 

Ekonomi 

Föreningen har, som framgår av räkenskaperna för år 2020, en god ekonomi.  

 

Slutord 

 

Ett år med stora utmaning för många företagare har också inneburit ett annorlunda år för 

vårt styrelsearbete. Med tre nya styrelsemedlemmar blir det alltid en period där arbetssätt 

och förståelsen för Företagarna och vad vi står för måste få hamna i fokus. Dynamiken i 

gruppen är bra och tyvärr har Bo Höglander och Laima Romiene valt att lämna sina uppdrag 

efter ett år i styrelsen, även Örjan Berg väljer att avsluta då han kommer befinna sig på 

annan ort större delen av året. Han fortsätter ändå med att representera Företagarna hos 

Nyföretagarcentrum.  

Vi har under 2020 arbetat aktivt med att stärka Företagarnas varumärke och roll för våra 

medlemmar i Nyköping. 

Vi är synliga och delaktiga i Nyköpings och Oxelösunds näringsliv, både genom att vara de 

som arrangerar Stora Mötesdagen, Näringslivets dag och Tillväxtdagen men också en viktig 

aktör i många av de båda kommunernas olika forum där näringslivet är i fokus. 

 

Styrelsen tackar för visat förtroende i vårt arbete med att skapa bättre förutsättningar för 

våra medlemmar att starta, driva och utveckla företag i Nyköping och Oxelösund. 
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Nyköping den 12 mars 2021 

 

 

 

 

Ulrika Juul  Per Karlsten Magnus Lönnmo 

 

 

 

 

Örjan Berg  Henric Claesson Laima Romiene 

 

 

 

Bo Höglander 


