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Verksamhetsberättelse för 2022 
för Företagarna Nyköping Oxelösund 

 
Styrelse 

Föreningen har från och med årsmötet 1 mars haft följande styrelse: 

 

Ulrika Juul  Ordförande 

Per Karlsten  Vice ordförande 

Charlotte Göthberg Sekreterare 

Ahmad Eid  Ledamot 

Emil Gimlander Kassör 

Pia Berg  Ledamot 

Camilla Eriksson Ledamot 

Sebastian Strid Ledamot  

 

Medlemsutveckling 

Den 31/12 2022 var antalet medlemmar 260 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 ekonomiska situationen 

med elpriser och oroligt världsläge påverkar. 

 

Styrelsemöten 

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

 

Årsmötet  

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

grund av rådande pandemi hölls årsmötet med en mindre grupp fysiskt närvarande på 

Nyköpings hus och några var med digitalt. Tolv stycken röstberättigade medlemmar deltog i 

mötet och vi tackade av Magnus Lönnmo och Henrik Claesson för deras engagemang under 

deras verksamma år. Efter mötet avnjöts en middag på Nyköpings hus för de som deltog 

fysiskt. 

Invalda i styrelsen blev Ahmad Eid samt Emil Gimlander. Per Karlsten blev vald till vice 

ordförande och Ulrika Juul fick fortsatt förtroende som ordförande. Charlotte Göthberg blev 

omvald till sekreterare. Per Karlsten tog sig an rollen som vice ordförande, medan Emil klev 

in i rollen som kassör med vår eminenta Ingrid som trogen backup och support. 

 

Näringslivsdagen/Näringslivsgalan 

Äntligen kunde vi arrangera en dag och kväll för att hylla regionens företagare. Dagen 

spenderades på Nyköpings Stadshus med utställare, mingel och intressanta föreläsningar och 

panelsamtal. Flera priser delades ut såsom Företagsam Nora, Årets UF-företag i Nyköping 

och två hederspriser.  

Under kvällen firades regionens näringsliv genom en sprakande gala på Sunlight Hotell och 

Konferens genom en trerätters middag, underhållning från scen och Årets Företagare 

Nyköping och Oxelösund, Årets Unga Företagare med flera priser delades ut till publikens 

jubel.  

 

Representation 
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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. 

Sebastian Strid har ansvarat för att någon från styrelsen 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. 

Per Karlsten har fortsatt 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. 

Under hösten har arbetet med 2023 års Näringslivsdag och gala påbörjats och Ulrika Juul, 

Charlotte Göthberg, Per Karlsten och Camilla Eriksson har deltagit i styrgruppen för 

detta samarbete. 

 

Stora mötesdagen 

Tillsammans med Nyköpings kommun och Svensk Näringsliv organiserade vi stora 

mötesdagen den 24 Maj. En dag full av bra tips, intressanta dialoger och hela 47 

företagsbesök genomfördes. Allt för att skapa ett bättre företagsklimat i vår region. Framöver 

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

fantastisk möjlighet det är. 

 

Kvällsevent i Höghöjdsbanan. 

 

Den 15 Juni anordnade vi ett event hos vår medlem Upzone äventyrsbanor i Oxelösund där 

medlemmar fick testa på att klättra, kvällen avslutades därefter med att vi avnjöt en trevlig 

grillbuffe i vårvärmen.  

 

Kvällsevent på Nyköpings Golfklubb 

 

Den 28 September anordnade vi ett event hos Nyköpings Golfklubb där vi bjöd på bubbel och 

snittar och många intressanta samtal, våra medlemmar fick därefter testa på att spela golf.  

 

Företagslunch 

Vi är samarbetspartners till Företagslunchen som arrangeras av Nyköpings Kommun. Under 

lunchen får Företagarna lyfta en fråga till kommunen som är relevant för våra medlemmar.  

 

 

Ungdomsgruppen – med morgondagens företagare i fokus 

Vi har fortsatt god kontakt med UF-kontoret i Södermanland. Årets UF-mässa blev på grund 

av pandemin en digital variant med en tävlingsdag i Sörmlands sparbanks lokaler samt en 

avslutande livesändning som streamades från Culturums studio med flera elever och lärare i 

publiken, vår egen Charlotte Göthberg var moderator tillsammans med Madeleine 

Wallerström. Under Näringslivsdagen delades Årets UF-företag i Nyköping ut till UF-

företaget Lättstekt UF från Enskilda gymnasiet.  
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Fredagspepp 

Under året har ett nytt koncept utformats tillsammans med Nyköping och Oxelösunds 

Kommuner, Region Sörmland och Sörmlands Sparbank. Ett lättsamt frukostevent med fokus 

på nätverkande och intressanta intervjuer från scen. 

 

Last Tuesday 

Vi har varit medarrangörer till Last Tuesday som är ett frukostevent med fokus på 

nätverkande. Varje tillfälle har Företagarna fått möjlighet att säga några ord för att 

marknadsföra Företagarna.  

 

 

Årets Företagare 2022 

Arbetet med att ta fram vinnarna för 2022 är klart. Ingrid Carlsson är ordförande för juryn och 

förra årets vinnare har suttit med i årets jury, Camilla Eriksson från styrelsen har också ingått 

i den och samtliga har varit delaktiga i detta beslut. Priserna kommer delas ut på vår stora 

Näringslivsgalan den 10 februari och tillkännages även i detta dokument efter att priserna 

delats ut.  

 

Årets Företagare Nyköping 

 

 

Årets företagare Oxelösund 

 

 

Årets Unga Företagare Nyköping Oxelösund 

 

 

Medlemskontakter och marknadsföring 

Styrelsen har genom marknadsgruppen och med hjälp av regionkontoret arbetat mer med våra 

sociala kanaler 2022 (Facebook och LinkedIn). Utöver det har vi gjort en 

marknadsundersökning angående det ekonomiska läget och hur företagen upplever det samt 

en kundundersökning inför påbörjandet av arbetet med Näringslivsdagen 2023.  

 

Ekonomi 

Föreningen har, som framgår av räkenskaperna för år 2022, en god ekonomi.  

 

 

Slutord 

 

Ett år med fortsatt stora utmaningar för många företagare, men nu på grund av ett rådande 

krig, elpriser och politiskt läge, har också inneburit ett annorlunda år för vårt styrelsearbete. 

Vi har under 2022 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 eller är medarrangörer av Näringslivsdagen, Stora Mötesdagen,  Fredagspepp 

och Framtidsdagen men också en viktig aktör i många av de båda kommunernas olika forum 

där näringslivet är i fokus. 
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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. 

 

 

Nyköping den 2 mars 2023 

 

 

 

 

Ulrika Juul  Per Karlsten Charlotte Göthberg 

 

 

 

 

Ahmad Eid  Emil Gimlander Pia Berg 

 

 

 

Camilla Eriksson Sebastian Strid 


