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Företagarna Nacka Värmdö – Årsmötet 2021 
14. Aktivitets- och verksamhetsplan 2021 
Mål 

• Företagarna Nacka Värmdö - ska uppfattas av omvärlden som en trovärdig och 
drivande aktör för ett mer hållbart lokalt företagande. 

• Tydliggöra föreningens arbete med kommunerna och den lokala politiken så att 
föreningen blir den naturliga kanalen för medlemmars att påverka kommunerna. 

• Mer tydliga ”vinster” med att vara medlem – rabatter, förmåner etc. 
• Ökning av medlemsantalet 2021 igen. 
• Styrelseledamöternas styrkor ska nyttjas dvs. vi ska ha fortsatt tydliga 

ansvarsområden. 
• Påverka och nyttja Riks och Region mer – utifrån våra behov och för 

medlemsnyttan.   

Inriktning 
• Synas för medlemmar och andra företagare lokalt – rivstart när Corona släpper 

taget och lusten till att ”ses live” kommer att vara stor – innan dess vara aktiva 
bland annat på FB. 

• Göra ännu mer nytta för medlemmarna. 
• Lära känna medlemmarna bättre  
• Dra nytta av Företagarna – Riks och Region – ännu mer (ekonomiskt och 

praktiskt)!! 

Aktiviteter 
Verksamheten bygger på aktiviteterna 2020 och att öka nyttan för medlemmarna. 
Styrelsen avser att prioritera och prioritera bort aktiviteter för att uppfylla målen. 

• Frukostakademin (FA); frukostar digitalt på våren? Under hösten hoppas vi på 
att vi kan börja ses på riktigt och då ha ”bra namn ” som drar och hoppas på 
minst 150 besökare. Planera för ny hemsida under våren och titta på 
marknadsföring och hur vi sprider de inspelade FA (samarbete med Skuru IK 
Handboll och Nacka respektive Värmdö kommuner)  

• Nacka Företagarträff 2021 delas upp på två träffar. Den 24 februari: Nacka 
Företagarträff Digital. En kostnadsfri förmiddag med ekonomiska analyser, 
företagsperspektiv, paneldebatt samt kreativ och komisk kommunikation. Inför 
hösten satsat vi på att ses live i någon form – i slutet på september/början på 
oktober. Vi har även siktet inställt på februari 2022, med all förhoppning om att 
kunna köra som vanligt då. Givetvis med rabatter för våra medlemmar! 
(Företagarna och Nacka kommun är arrangörer) 

• ”Festlighet” under hösten i Nacka då bland annat Årets Företagare i Nacka och 
Värmdö. Beslutas under vintern/våren, 2022 i Värmdö?   

• Företagarna Nacka Värmdö avser att driva frågan om ett mer hållbart lokalt 
företagande, vad det är och hur vi når det. Det tänker vi göra i nära samarbete 
med kommun, civilsamhälle, våra medlemmar och med vårt regionkontor.  

• Vi tror även att detta tema är en grund för att vår förening ska kunna lyckas 
attrahera och engagera fler medlemmar. 

• Fortsätta träffa politiker/tjänstemän i respektive kommun – vad gör ni för våra 
medlemmar? Nya gemensamma mål och samarbeten?  

• Näringslivsråd i Nacka  
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• Samarbete med andra föreningar i Värmdö och fortsätta driva gemensamma 
frågor nu när ny näringslivschef – Marcus Nybom - tillträder den 19 april. 
Näringslivsråd på något sätt igen?   

• Sätta en strategi för vår FB-grupp ”Företagarnätverk Nacka Värmdö”. 
• Se över om vi ska satsa på en resurs med start 2021 – om vill vi fortsätta växa och 

behålla våra medlemmar etc. Avsatt 10 000/mån + sociala avg. (preliminärt, 
bidrag sökes för delfinansiering centralt) 

• Fortsätta skapa fler medlemsförmåner, bland annat fortsätta se över om/hur vi 
ska kunna ha lokala förmåner/avtal med rabatter etc.   

• Ung Företagsamhet – Draknästet i Nacka (troligen digitalt och pris delas ut 
direkt till vinnaren hos dem)  

• Se över om vi kan ha fler mindre lokala aktiviteter under hösten.  
• Utbildningar/seminarier som ger nytta för medlemmarna – bland annat se till att 

allt som görs på central nivå tillgodoses våra medlemmar  
• Nyföretagarcentrum och/eller andra som skapar fler företagare i våra kommuner 

(samarbeta)  
• Av Egen Kraft delar årligen ut stipendier till ungdomar mellan 13 och 19 år för att 

stimulera deras entreprenörsidéer. Styrelsen ska under året besluta om och hur vi 
fortsätta att stötta dem. 

• Föreningens årsmöte den 10 mars 2021 troligen digitalt MEN större festlighet i så 
fall i mars 2022.  

• Företagarna Regionbolaget – gemensamma träffar, årsstämma m.m. 
• Företagarna nationellt – delta på förtroendemannautbildningar, årsstämma, 

kongress live då detta inte gick att genomföra 2020?  

Kommunikationskanaler:   
• Facebook och Instagram; för att göra reklam inför aktiviteter, rapportera under 

och efter aktivitet  
• Vi har också en Linkedin-sida för Företagarna Nacka 

Värmdö: https://www.linkedin.com/company/foretagarna-nacka-varmdo. 
• Hemsida (via den regionala hemsidan) 
• Nyhetsbrev  
• Synlighet i lokala media på nyhetsplats och genom annonser i samband med våra 

stora satsningar på – ”festligheter” och Nacka Företagarträff   
• Deltagarlistor från våra aktiviteter där deltagarens namn, företagsnamn och 

frågan om medlemskap i Företagarna noteras. 
• Ta fram ett informationsblad om vår förening 2021 (med hjälp av regionen -

praktiskt och ekonomiskt positivt)  

Företagarnas möjliggörare 
På riksnivå har Företagarna satt upp de fyra möjliggörarna Kunskap, Praktisk hjälp, 
Nätverk och Bättre företagarklimat. 
 
Medlemmen ska säga… 
(om kunskap) Genom mitt medlemskap uppfattar jag att jag får tillgång till 

kunskaper som gör mig till en mer framgångsrik företagare. 
 

(om praktisk hjälp) Genom mitt medlemskap gör jag bättre affärer och har 
möjlighet att spara såväl tid som pengar. 
Utvecklar mig och mitt företagande.  

 

(om nätverk) Företagarnas nätverk har utvecklat mitt företagande. 
 

 

(om bättre  Företagarnas politiska arbete är relevant, engagerande 
företagarklimat) och gör skillnad för mig som företagare. 
 


