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Företagarna Nacka Värmdö – Årsmötet 2021 
Verksamhetsberättelse 2020 
 
År 2020 var föreningens 76 verksamhetsår. 
Det var ett unikt år på två sätt ”Corona året” samt att Företagarna Nacka 
Värmdö utsågs till Årets förening.  
Medlemsantal: 579 à  602 (+23). Det är bäst i Stockholms län igen bortsätt 
från Stockholms stad.   

Styrelsen 
Styrelsen har under året bestått av:  
Ordförande Amanda Thunberg (Frukostakademin, kontakt; region och riksstyrelsen, 
ytterst ansvarig; politiker och tjänstemän i Nacka/Värmdö samt motionsarbetet, 
näringslivsrådet Nacka, projektet anställa/adjungera, ansiktet utåt).  
Vice ordförande Monica Pettersson (företagargala?, inkommande post, årets 
Värmdöföretagare, kontakt med Värmdö politiker, tjänstemän och föreningar, stöd åt 
ordföranden)  
Anders Åberg (Sekreterare) 
Milla Ottosson Sippola (Marknadsansvarig, förslag på/för lokala förmåner projektet, 
Nackaföretagarträff) 
Jennie Sandelin (marknadsföring, filmning/foto, medlemsnytta, företagargala, förslag 
på/för lokala förmåner projektet) 
Carl Johan Eiderbrant (Nacka företagarträff, UF företag Nacka, Årets företagare i 
Nacka, förslag på/för lokala förmåner projektet)  
Fredrik Heleander (medlemsansvarig, förslag på/för lokala förmåner projektet, 
praktiskt arbete inför Nacka företagarträff)  
Per Lejoneke (kontakt med Värmdö politiker, tjänstemän och föreningar, NFC, projekt 
Stavsnäs och ”hållbarhetsfokus”, praktiskt arbete inför Nacka företagarträff, projektet 
anställa/adjungera)  
Anneli Wallman (kassör och ansvarig ansökningar till Företagarna, företagargala) 
 
Under året har styrelsen haft 12 protokollförda möten – varav de två sista var digitala, 
och ett var det konstituerande styrelsemötet.  

Aktiviteter under året 
16/1 Frukostakademin: Quality Hotel 
12/2 Tårtkampanj Nacka 
20/2 Nacka Företagarträff 
11/3 Årsmöte Långa Raden 
28/4 Websändning från Vår Gård jurist från Företagarna 
28-29/5 Kongress digitalt Fredriksborgs Fästning i 2 dagar 
6/6 Styrelsens sommaravslutning hos Jennie 
7/9 Frukostakademin: Marina Tower - 50 personer på plats, livesändning 
13/10 Tårtkampanj Värmdö 
15/10 Årets Förening - tillsammans med regionen i stan.  
16/10 Frukostakademin: Artipelag – 50 personer på plats, livesändning 
17/11 Frukostakademin: Vår gård – endast livesändning 
 
Corona - Vi startade en FB grupp som idag består av ca 200 personer/företagare för att 
snabbt kunna kommunicera med medlemmarna med nyttig information och för att 



2 (3) 
 

kunna stödja varandra med tips och idéer. Möten organiserades, vi mötte medlemmar 
och ev. blivande medlemmar utanför butiker och i köpcentra under våren. Vi har under 
året annonserat under devisen ”Stöd din lokala företagare” för att uppmärksamma 
omgivningen om vikten av att ha ett livskraftigt näringsliv efter Corona. 
 
Juni - Augusti arbetsgrupp planerar höstens gala. 
April – december arbetsgruppen (Per och Monica) har möten med Värmdö 
Företagarförening, Visit Värmdö och Värmdö kommun. 
Grupper som tittar på ev. lokala förmåner och anställd, har arbetat med detta under året. 

Sammanfattning i siffror  
• Vi har ökat antalet medlemmar i föreningen med 23 personer.  
• Vi har åter igen utmärkt oss som en unik förening vad gäller medlemsutveckling 

och engagemang under 2020. Beviset är att vi av alla 256 föreningar i Sverige 
utsågs till ÅRETS FÖRENING!  

• Vi har fått in ca 22 250 i bidrag från våra centrala fonder etc. under året till alla 
våra aktiviteter!  

• 39 medlemmar på årsmötet på Långa raden  
• 100 utställande företag och mer än 1000 besökare var på Nacka Företagarträff 

Mål & resultat inför 2020 
• Ännu fler medlemmar och ökad synlighet lokalt, regionalt och på riksnivå.  

Vi blev ÅRETS FÖRENING . 
• Ca 10 % ökning av medlemsantalet i år igen  

Vi har ökat med netto 23 medlemmar dvs. vi har 602 medlemmar och 
har blivit ”sedda och hörda” mer.  

• Mer tydliga ”vinster” med att vara medlem – rabatter, förmåner och träffar av 
olika slag. 
Nja – föreningen kommer att satsa mer på detta 2021 - Corona kom 
emellan.  

• Styrelseledamöternas styrkor samt regionen ska nyttjas mer dvs. vi ska bl.a. 
fortsätta ha tydliga ansvarsområden. 
JA så har skett och sker. Regionen – med minskad fysisk verksamhet 
var det svårt att nyttja regionen mer. Men de ordnade ”festen då vi 
blev årets förening”. 

Verksamheten 2020 
Vi har fortsatt haft en person från Företagarna Riks (Ola Claesson) som tillsammans 
med oss fått in 23 nya medlemmar.  
 
Under året har föreningen tydliggjort sin roll i vad gäller Nacka = Näringslivsrådet, 
Nacka Företagarträff, Frukostakademin FA (tillsammans med Värmdö), och vad 
gäller Värmdö = dialog med de andra föreningarna, politiker och tjänstemän.  
 
Företagarna är den enda företagarorganisation som står bakom Företagarträffen och 
Frukostakademin. Detta informerades om i annonser, direkt utskick och genom FB etc. 
för att profilera föreningen och ge medlemmarna medlemsnytta. För att medlemmarna 
ska känna en tydlig medlemsnytta kopplad till aktiviteterna krävs både att aktiviteten är 
bra/viktig för medlemmens företag och att den är rolig, inspirerande för medlemmen 
och/eller ger affärsnytta.    
 
Vi blev uppmärksammade och synliggjorde i vår förening på den digitala kongressen, 
vi påverkade i frågor såsom bl.a. förhöjd omsättning (från idag 500 000 upp till minst 
900 000) då det gäller solomedlemsskapet. Hållbart fokus (även socialt) i alla led.  
 
Nacka Företagarträff räknas som Sveriges ledande lokala mötesplats för företagare. 
Träffen arrangeras i samarbete mellan Företagarna Nacka Värmdö och Nacka kommun 
och hålls på NackaStrandsMässan. Här hade vi 20% rabatt för våra medlemmar.  
För varje år (nu 26 år) har Nacka Företagarträff lockat allt fler utställare och besökare. 
Nu har Nacka Företagarträff ca 100 utställande företag och mer än 1000 besökare från 
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andra företag. Ingen annanstans i landet kan man på en enda dag träffa så många lokala 
kollegor, knyta nya kontakter, lägga grunden för nya affärer och få så många impulser 
och idéer.  
 
Under 2020 arrangerade Frukostakademin fyra frukostmöten varav tre digitala med  
50 besökare på två av de digitala FA-mötena. De digitala mötena finns nu också utlagda 
inspelade och utlagda på föreningens facebooksida Företagarna Nacka Värmdö för att 
marknadsföra och synliggöra vår verksamhet efteråt (klicka på Live så hittar du bl.a. 
livesändningarna från Frukostakademin). Företagarna är en av initiativtagarna till 
Frukostakademin och är tillsammans med Nacka och Värmdö Kommun arrangör och 
finansiär av mötena. Skuru IK Handboll är både arrangör och projektledare för träffarna. 
Under 2020 har det tillkommit kostnader för inspelningarna som delats mellan de tre 
huvudarrangörerna. Vår tredjedel bekostades av Företagarna centralt.  
 
Årets Företagare i Nacka utsågs på Nacka Företagarträff men delades ut under 
hösten. Vinnare var Daniel Dordevic och Sebastian Falkarp på Daniel & Sebastian 
Byggentreprenad AB (Dosab). I Värmdö har inte Årets företagare utsetts med hänvisning 
till pandemin. 
 
Företagarna Nacka Värmdö har ett fortlöpande samarbete med kommunerna. Vi 
har haft fortlöpande informella kontakter med näringslivsdirektörerna i båda 
kommunerna och deltagit på alla Nacka kommuns näringslivsråd. 
Föreningen är med i styrgruppen för Stiftelsen Av Egen Kraft till Gunnar Wirströms 
minne. Föreningen har initialt sponsrat stiftelsen med 31 250 kr. Årligen delar stiftelsen 
ut stipendier till ungdomar mellan 13 och 19 år för att stimulera deras entreprenörsidéer.   
 
Nya företag är viktigt. Föreningen har under året haft ”Draknästet” i Nacka för att 
inspirera UF företagare och ge dem feed-back. Genom samarbete med bl.a. 
NyföretagarCentrum vill vi också stimulera nyföretagandet.  
 
Småföretagande och entreprenörskap är en viktig del i ett hållbart lokalsamhälle. 
Därför har också hållbart lokalt småföretagande varit ett genomgående tema i 
föreningens verksamhet under 2020. Vi har drivit detta tema såväl internt i Företagarnas 
organisation, som lokalt i våra två kommuner.  
Inom ramen för detta motionerade vi till Företagarnas kongress om ett förtydligande 
från Företagarna Riks att även lyfta fram social hållbarhet i ambitionen för ett hållbart 
företagande. 
På detta tema har vi även knutit ett nära samarbete med andra aktörer i civilsamhället 
för att tillsammans med kommun och näringsliv hitta former för att aktivt medverka till 
en ökad hållbarhet och resiliens (långsiktiga förmågan att hantera förändringar och 
fortsätta att utvecklas) i lokalsamhället. 
 
Föreningens ekonomi är mycket god.  
 
Nacka och Värmdö i februari 2021   
Styrelsen Företagarna Nacka Värmdö 
 
Amanda Thunberg (ordf.)  Monica Pettersson (vice ordf.) 
 
Anneli Wallman (kassör)   Anders Åberg (sekr.)  
 
Carl Johan Eiderbrant  Milla Ottosson Sippola  
 
Per Lejoneke   Fredrik Heleander 
 
Jennie Sandelin  


