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MÅL: NPS, NYREKRYTERING, LOJALITET 

FOKUSOMRÅDEN: UPPLEVELSE, VÄRDESKAPANDE, BERÄTTANDE  

 VÄXA 2023   

 Februari 2023   

 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 . 
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 Last Tuesday 

 Sista tisdagen i varje månad. 

 Nätverksträff med föreläsning och frukost. 

 Kunskap/inspiration/mötesplats för medlemmar. 

 Rullande schema, styrelsen. 

 Återkoppling styrelsemöten. 

 Fredagspepp 

 2-3 ggr/termin 

 Nätverksfrukost med inspirerande gäster, information och 
underhållning. 

 Lättsam plattform för nätverkande och mingel. 

 Ulrika och Charlotte 

 Reflektion, planering och återkoppling vid styrelsemöten . 

 
 
 
 
 

 Näringslivsdagen & Näringslivsgalan 

 Februari 

 Samarbete med Nyköpings och Oxelösunds Kommuner. 
Näringslivsdag på Rosvalla med föreläsare, utställare och seminarier 
samt mingel. 
Näringslivsgala på Rosvalla med prisutdelning och festlig galamiddag 
för att hylla regionens näringsliv. 

 Prisutdelning Årets Företagare/Årets Unga Företagare. 

 Styrelsen i samarbete med Kommunerna och projektledare. 

 Fortlöpande på styrelsemöten . 

 
 
 
 
 

 Starta eget – Nyföretagarcentum 

 Ett tillfälle varje kursomgång. 

 Föreläsning  
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 Göra nyföretagare medvetna om Företagarna som organisation och 
fördelarna med att vara medlem. 

 Styrelsen, rullande schema. 

 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 . 

 
 
 
 
 
 

VAD? Företagarlunchen  

NÄR? En gång i månaden. 

HUR? Samverkan via kommunens Företagslunch. 

VARFÖR? Tydliggöra samarbetet mellan Näringslivsenheterna/Företagarna 

VEM? Per, Ulrika, Ahmad. 

UPPFÖLJNING 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. 

 Charlotte 

 Fortlöpande styrelsemöten 
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 Ett per termin. 

 Nätverksaktivitet unde trevliga former dit vi bjuder medlemmar. 

 Rekrytering och kundkontakt. 

 Charlotte, Camilla, Ulrika. 

 Fortlöpande styrelsemöten 

 
 
 
 
 

  

 Våren 2023. 

 Vi planerar att medverka på Sparbanksbollen genom att ställa ut och 
visa upp Företagarnas varumärke. 

 Rekrytering och varumärkeskännedom. 

 Emil. 

 Fortlöpande styrelsemöten 

 
 
 

  

 Våren 2023. 

 Företag skapar ett band med några av företagets anställda. Bandet tävlar i en 

musiktävling mot andra företagsband, i form av en turnering som har nedslag 

vid flera tillfällen.  

Torbjörn kan projektleda, det kan vi finansiera med event-pengar från 

Företagarna.  

Ljud, ljus och instrument finansieras av anmälningsavgifter.  

Kontakt med tidningar och marknadsföring på Fredagspeppen samt i SoMe.  

Vi lägger ut en intresseanmälan/inbjudan och ser intresset från företagen.  

 Medlemsaktivitet och varumärkeskännedom. 

 Per. 

 Fortlöpande styrelsemöten 
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MÅL: NPS 

FOKUSOMRÅDE: GÖRA SKILLNAD 
 

 Stora Mötesdagen 

 Höstaktivitet. 

 Fysiskt/Digitalt mötesforum för dialog och samverkan/nätverkande. 

 

 

 Kommunen och Företagarna samt Svenskt Näringsliv 

 Kommunen. 

 
 
 


