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Kommunikation
Det operativa arbetet med att skapa innehåll till kanalerna sker löpande 
under årets utifrån strategin.
Via reportage, intervjuer, filmer, lokala/regionala frågor och händelser 
på respektive regions Facebooksida samt på Instagram 
Nyheter på hemsida. Nyhetsbrev regionalt månadsvis.
Skapa stolthet. Öka lojaliteten. Rekrytera nya medlemmar. Lyfta 
medlemmar och förtroendevalda.
Samtliga medarbetare på regionkontoret
Löpande uppföljning  
 
 

Löpande medlemsaktiviteter
Löpande 2021–2022
Företagsutvecklande seminarier med efterfrågande ämnen. Aktiviteter 
tillsammans med samarbetspartner. Fysiskt/Digitalt
Skapa medlemsnytta och medlemsnytta samt värva nya medlemmar.
Regionchef tillsammans med regionkontoret. Projektledare utses vid 
våra planeringsmöten.
Via enkät efter event.

 
Regionala medlemsträffarna där vi lyfter de regionala ÅF 
samt ÅUF vinnarna vid en lunch i varje län inför den stora 
galan i Stockholms stadshus.
September 2021 & 2022
Fysisk som ett lunchmöte.
Hylla våra regionala vinnare inför Sverigefinalen i ÅF. Inspirera övriga 
medlemmar.
Regionchef tillsammans med regionkontoret. Projektledare utses vid 
våra planeringsmöten.
Via enkät efter event.
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VAD? Utse och lyfta fram och Årets Företagare & Årets Unga 
Företagare regionalt. 

NÄR? Under de berörda ÅF-perioderna 2021 samt 2022 
HUR? Lyfta fram de av föreningarna utsedda lokala vinnarna. Via en 

kompetent jury utse regionala ÅF och ÅUF som representerar våra län i 
riksfinalen för Årets Företagare & Årets Unga Företagare i oktober. 

VARFÖR? För att lyfta fram människan bakom företaget och synliggöra deras 
engagemang och entreprenörskap som skapar jobb och grunden för vår 
välfärd. 

VEM? Regionchef tillsammans med regionkontoret. Projektledare utses vid 
våra planeringsmöten. 

UPPFÖLJNING Intern uppföljning 
 
 

Soloföretagardagen
1–2 gånger per år.
Genomförs i trevlig miljö med fokus på kunskap, inspiration och 
nätverkande med för målgruppen relevanta inslag.
Boosta denna viktiga målgrupp. Lojalitets och rekryteringsfrämjande.
Regionchef tillsammans med regionkontoret. Projektledare utses vid 
våra planeringsmöten.
Via enkät efter event.

 
 

Stötta Företagarna Young regionalt och få dem som grupp att 
öka hos oss. 
Löpande 2021–2022 
Bl.a. genom vår regionala ambassadör Mathias Bardland och genom 
en utökad samverkan med Ungt Företagandes Alumin-nätverk. Få dem 
engagera sig och genomföra träffar för att bygga upp ett yngre nätverk 
inom Företagarna.   
Ge fler unga företagare kraften och möjligheterna att förverkliga sin 
dröm och samtidigt skapa och påverka företagarens villkor och position 
i samhället. Lojalitets och rekryteringsfrämjande 
Regionchef tillsammans med regionkontoret och Mathias Bardland.  
Via enkät efter event  
 
 
 
 
 
Politiskt påverkansarbete
Löpande utifrån aktuella rapporter och händelser 
Stödja i lokalt påverkansarbete 
Rapportsläpp 
Debattartiklar 
Debatter 
Nationella kampanjer 
Kontakter med intressenter 

• Riksdagsledamöter

• Regionens politiker och tjänstemän.

• Länsstyrelse

• Mälardalsrådet
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• Andra aktörer så som, Svenskt Näringsliv, Handelskammaren, 

Ung Företagsamhet, Almi, Nyföretagarcentrum m fl.

Påverkan för att ge företagare rätt förutsättningar att kunna utveckla 
och nå sina mål. Bli den naturliga samtalsparten i frågor som rör 
företagande och utveckling av regionen/kommunens näringsliv. 
Regionchef med stöd av regionkontoret.
Löpande uppföljning av medialt genomslag och efterföljande reflektion 
och utvärdering efter genomförda insatser. 

 
 

 
Stötta lokalföreningarnas verksamhet. Ge förutsättningar för 
respektive lokalförening och förtroendevald att göra 
skillnad. 
Löpande 2021–2022
Genom kontinuerliga avstämningar med utvalda förtroendevalda samt 
analys av föreningsmatrisen
För att ge förutsättningar till respektive förtroendevald så att han/hon 
känner att den tid som läggs ner gör skillnad. 
Regionkontor
Via dialog med ordförande och övriga förtroendevalda samt 
valberedarr samt Föreningsmatrisen.

 
Förtroendemannamöten ”PEP-möten”  
Politik-Erfarenhetsutbyte-Påverkan
April 2021 samt 2022
Efter lokalföreningarnas årsmöte bjuds alla förtroendevalda in till 
fysiska möten i respektive län.
Ge gamla samt nya förtroendevalda fakta, kunskap, inspiration samt 
nya kontakter. Erfarenhetsutbyte, energipåfyllnad, samhörighet och 
skapa ”en organisation med en röst”. 
Regionchef tillsammans med regionkontoret.
Muntlig utvärdering och feedback i direkt anslutning till konferensen, 
samt via enkät.

 
 
 

Kvartalsavstämningar digitalt för förtroendevalda
Varje kvartal frånsett då vi har fysiska konferenser
Digitalt via Teams/Zoom
För stimulera, informera, lyfta aktuella frågor samt utveckla dialogen 
mellan lokalföreningarna och regionkontoret. Förstärka det positiva 
arbete som sker där vi som organisation gör skillnad samt arbeta med 
erfarenhetsutbyte. Tydliggöra den support och det stöd som finns från 
regionkontoret. 
Regionchef tillsammans med regionkontor,
Via kontakakt med deltagande förtroendevalda efter respektive 
avstämning. 
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Hjälpa igång föreningar med digitala sändningar av deras 
event 
Hela perioden (2021–2022) 
Inledningsvis medverka för att praktiskt sprida kunskap om ny 
mötesteknik  
Så att de föreningsaktiva känner sig bekväma att själva göra digitala 
event och därmed få fler deltagare, vilket är lojalitets och 
rekryteringsfrämjande 
Regionkontor 
Via dialog med lokalföreningarna. 

 
Ägarmöte. Dvs lokala ordföranden. 
September 2021 - 2022 
Ett fysiskt möte för samtliga i båda regionerna. 
För stimulera, belöna samt utveckla dialogen mellan lokalföreningarna, 
regionbolagens styrelse samt regionkontoret. 
Regionchef tillsammans med regionkontoret och regionstyrelsen. 
Via enkät efter mötet 

 
Digitala månadsbrev till förtroendevalda. 
Jan-dec 
Via e-post 
För stimulera, informera och lyfta aktuella frågor. 
Regionchef tillsammans med regionkontoret.  
Löpande via dialog med lokalföreningarna. 

 
 

Besöka de lokala föreningsstyrelserna. 
Löpande, ca 10 varje termin 
Fysisk eller digital träff. 
Stötta styrelsen i deras arbete. Erfarenhetsutbyte Nätverkande. 
Stämma av hur dom upplever servicen från regionkontoret. Om det 
finns saker dom saknar. Fylla på med aktuell info från organisationen. 
Regionkontoret. 
Löpande via dialog med lokalföreningarna. 

 
 
 
 

 
 
Valberedningsträffar
December 2021 och december 2022
Fysisk träff i varje län och möjlighet att delta digitalt
Skapa förutsättningar för att attrahera förtroendevalda som vill göra 
skillnad. Gå igenom tanken med att jobba i arbetsgrupp för att för att 
utveckla och stimulera det lokala valberedningsarbetet för att skapa 
bättre förutsättningar för lokalföreningarnas verksamhet.
Regionchef tillsammans med regionkontoret. Projektledare utses vid 
våra planeringsmöten
Reflektion och utvärdering efter respektive träff
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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.  
 

VÄXA 2021- Tillväxtdagen

Höst 2021

Kommunerna arrangerar, vi är 
samarbetspartner och delaktiga. 

Ulrika

Fortlöpande styrelsemötena.

 
Tårtkampanjen
Mars/April.
Ta med tårta till Tillväxtgruppen.
Öka medvetenheten om småföretagarnas betydelse för kommunerna.
Per och Ulrika
Reflektion och återkoppling nästföljande styrelsemöte .

 
 

Last Tuesday
Sista tisdagen i varje månad.
Nätverksträff med föreläsning och frukost.
Kunskap/inspiration/mötesplats för medlemmar.
Charlotte Götbergh
Återkoppling styrelsemöten. 
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Morgonsoffan
Startar upp hösten 2021 igen.
Nätverksfrukost med inspirerande gäster, information och 
underhållning.
Lättsam plattform för nätverkande och mingel.
Per och Ulrika
Reflektion, planering och återkoppling vid styrelsemöten .

 
Näringslivets dag
22 april.
Digital. Föreläsning/prisutdelning/matkasse/fest.
Prisutdelning Årets Företagare/Årets Unga Företagare. Befästa 
vårevent.
Charlotte med strygrupp/styrelsen.
Fortlöpande på styrelsemöten .

 
Starta eget – Nyföretagarcentum
Ett tillfälle varje kursomgång.
Föreläsning 
Göra nyföretagare medvetna om Företagarna som organisation och 
fördelarna med att vara medlem.
Örjan
Rapport via mail och telefon/ förmedla på styrelsemöten. 
 

Tillväxtgruppen och Samverkangruppen
En gång per kvartal för varje grupp.
Delaktighet/engagemang/ information/återkoppling
Kontinuerlig kontakt med näringslivet och samarbetspartners i 
kommunerna och regionen.
Per och Ulrika
Reflektion och återkoppling nästföljande styrelsemöte .

 
 

En gång i månaden.
Samverkan via kommunens Företagslunch.
Tydliggöra samarbetet mellan Näringslivsenheterna/Företagarna
Maria återkommer.
Reflektion och återkoppling nästföljande styrelsemöte .

 

Vid behov.
Föreläsningar, UFLunch med lärare, mentorskap, stipendium, bjuda in 
UF företag till Morgonsoffor och event m.m.
Stötta och hjälpa unga entreprenörer som senare sannolikt blir egna 
företagare och potentiella medlemmar.
Magnus och Per
Fortlöpande styrelsemöten
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Stora Mötesdagen
Höstaktivitet.
Fysiskt/Digitalt mötesforum för dialog och samverkan/nätverkande.

Kommunen och Företagarna samt Svenskt Näringsliv
Kommunen.

 
 
 


