
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020 
Företagarna XXX 

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: Fredrik Leek 
Vice ordförande: Per Lindström 
Kassör: Peter Eklund 
Sekreterare: Hanna Wiik 
 
Övriga ledamöter 
Marknadsföringsansvarig: Peter Arkhult 
Eventansvarig: Catharina Hörnfeldt 
Ansvarig sociala medier: Erik Liljestrand / Elin Leyonberg 
Opinionsansvarig: Angéla Ekman Nätt 
Revisor: Elisabeth Posch 
Valberedning: Matilda Henningsson och Thomas Nilsson 
 
Medlemsutveckling  
Medlemsutveckling i Umeå har sett ut på följande sätt.  

Nya medlemmar är till antalet 44 och antalet utträdda medlemmar är 64. Vårt 
medlemsantal är totalt 389 per den 31/12 – 2020. 

Vi minskar alltså antalet medlemmar med 20 vilket är tråkigt. Vi vill givetvis kunna vända 
på detta och hoppas att medlemmarna tycker att vi gjort värdefulla aktiviteter under det 
utmanande 2020. 

 

Ekonomi  
Årets resultat uppgår till +62,6 tkr efter skatt och 16,5 tkr har avsatts till 
periodiseringsfond. Vi har omsatt knappt 660 tkr och ökningen från tidigare år beror helt 
och hållet på att vi haft Företagsakuten bemannad under året och att kostnaderna kring 
detta samarbete bekostats av Umeå Kommun Näringsliv. 
 

Eget kapital uppgår till 211,6 tkr vilket gör att vi är rustade för år med sämre möjligheter 
till intäkter.  
 
Se detaljer i årsredovisningen (bilaga 1).  
 
 
 
Lokalt företagarklimat  
Detta har vi gjort under året i syfte att stärka våra positioner och vara den självklara 
rösten i lokala näringslivsfrågor. 
 

• Under 2020 har vi framför allt jobbat med det lokala näringslivet utifrån de 
utmaningar och problem som företagen haft kring Covid-19. Nära samarbete med 
kommunen, regionen och Företagarna regionalt. Dialogen har framför allt skett 
digitalt, telefon och i viss mån i personliga möten.  

 

• Utöver det handgripliga arbetet med Företagsakuten och företagshjälpen så har vi 
haft nära dialog och diskussion med våra politiker och kommunala tjänstemän i 



 

Företagarrådet. Även om 2020 tvinga oss att fokusera på överlevnad och 
omställning så höll vi ändå kvar de långsiktiga frågorna kring 
kompetensutveckling, företagsklimat med mera.  

 

2020 var året då vi omvärderade vårt sätt att kommunicera de olika dialoger som vi 
ansvarar för. Vi tog avstamp i det som nu är journalistiskt och medialt mer anpassat 
innehåll och stärkte upp det arbetet med kompetens och erfarenhet i styrelsen. Nytt för 
det kommande året är medlemsfokus och där kommer vi lyfta fram våra medlemmar med 
korta filmer och tips som publiceras i våra sociala kanaler, Facebook och LinkedIn.  

Som komplement till vår ovanstående vässade förmåga att synas digitalt har vi även 
utvecklat ett samarbete med VK Media. Syftet med detta samarbete är att hitta vägar att 
lyfta näringslivet och positiva delar av företagandet i media. Denna synlighet i media har 
som syfte att hjälpa till att lyfta Umeå på näringslivsrankingen. 
 
 
Event och medlemsaktiviteter 
Innan pandemin slog till hann vi genomföra två välbesökta livesändningar i form av 
frukostmöten med medlemmar fysiskt på plats. Vi hann också genomföra två Business 
Boosten luncher för företagande kvinnor. Luncherna har under hösten genomförts 
digitalt. Inom ramen för Business Boosten genomförde vi också en rad events för att sätta 
guldkant i en utmanande tid för våra medlemmar. Det blev en utflykt till ett av Tavelsjöns 
fina berg, två olika ölprovningar, en butikskväll och en träff med möjlighet till skön 
ansiktsbehandling.  

Årsmötet genomfördes den 9 mars på P5 med god uppslutning av ca 30 medlemmar.  

Utdelning av pris till Årets företagare genomfördes vid en coronasäkrad lunch där Mattias 
Mattsson, Professionals Nord blev överraskad med blommor och diplom av Fredrik Leek, 
ordförande i Företagarna Umeå. 

 
 
 
Internt arbete och styrelsearbete    
Styrelsen har haft sju formella styrelsemöten under verksamhetsåret 2020. På grund av 
rådande pandemi har det interna arbetet övergått till fler digitala träffar. Även de interna 
utbildningar och aktiviteter som erbjuds via Riks har blivit inställda. Styrelsen har under 
året haft en gemensam middag samt en digital jullunch för att behålla trivseln och lära 
känna varandra och varandras verksamheter bättre. 
 
Vi har involverat valberedningen genom att ha kontakt med valberedningens ordförande 
löpande under året samt haft henne med på styrelsemötet då vi diskuterade 
verksamhetsplanen för 2021. 
 
 
 
Medlems- och rekryteringsarbete  
I vårt arbete att vara en medlemsförening där medlemmarna tycker att vi gör 
meningsfulla aktiviteter har detta år varit utmanande då fysiska träffar varit svårt och 
många företag drabbats ekonomiskt av pandemin. Vi har trots det hunnit med några 
fysiska träffar innan restriktionerna tog vid. Utöver det har vi satsat mycket på digital 
kommunikation med våra medlemmar samt haft digitala föreläsningar och möten. Vi har 
även lyft fram medlemmar med hjälp av sociala medier. 



 

Vår satsning med Företagsakuten har bidragit till uppmärksamhet kring vår förening och 
förhoppningsvis visat på vilket stöd Företagarna kan vara vid svåra omständigheter. Det 
tror vi långsiktigt kommer att bidra till en positiv bild av företagarna och att antal 
medlemmar ökar. 

Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning kring varför medlemmar går ur föreningen för 
att bilda oss en bättre uppfattning kring vilken typ av aktivitet som förväntas. 
 
Övrigt 
Företagarna Umeå tillhandahöll, med ekonomisk hjälp av Umeå kommun, 
Företagsakuten i Umeå från och med 19 mars till sista juni. Genom Företagsakuten bistod 
vi med rådgivning till företagare som drabbats hårt av pandemin och behövde hjälp med 
bland annat rådgivning, affärsutveckling, kostnadsöversyn, statliga krispaket eller vid 
behov konkurs. Varje företag kunde få fem timmar rådgivning, samt vid behov ytterligare 
fem till tio timmar.  Totalt sökte 153 företag från en rad olika branscher och 
Företagsakuten fick mycket positiv feedback från företagen.  

Företagarna Umeå stöttade även den regionala Företagsakuten med rådgivning, styrning 
och marknadsföring. I den regionala Företagsakuten fick 50-talet bolag från hela 
regionen hjälp och råd. Den regionala Företagsakuten var öppen mellan juli-december. I 
december tog återigen Företagarna i Umeå och Umeå kommun taktpinnen för att den här 
gången hjälpa företag i omställningsläge på grund av Covid-19.  

Företagarna Umeå har tack vare sitt tidiga agerande med Företagsakuten blivit en 
naturlig aktör i dialogen kring näringslivets situation under krisen. Såväl media, 
Regionen och kommunerna i Umeå med omnejd 

 
 
 

Styrelsen i Företagarna Umeå 2020 
Fredrik Leek 
Per Lindström 
Hanna Wiik 
Peter Eklund 
Angéla Ekman Nätt 
Peter Arkhult 
Catharina Hörnfeldt 
Elin Leyonberg 
Erik Liljestrand 
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