
 



 

Företagarnas verksamhetsplan för 2021-2022 fokuserar på följande två övergripande 
fokusområden: 

• Kvinnligt företagande 

• Unga företagare 

Planen omfattar planeringen för två verksamhetsår.  

Företagarna drivs av att utveckla vårt land så att Sverige även i framtiden är ett av de 
bästa länderna att leva, verka och bo i. Denna utveckling blir först möjlig när 
företagsamma människor når sin fulla potential och får förutsättningarna att kunna lösa 
dagens och framtidens problem. 

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.   

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. 

Genom ett medlemskap ska företagare få bättre förutsättningar att bli framgångsrika, 
oavsett hur företagaren definierar framgång. 

Att samtliga inom Företagarna känner stolthet och är benägna att rekommendera ett 
medlemskap, att bli förtroendevald eller att ta en anställning hos Företagarna är en 
nyckelfaktor för att skapa medlemstillväxt. Medlemsutvecklingen har varit avtagande i 
över ett decennium, men de senaste årens stora förändringar har nu börjat visa resultat 
och medlemsbalansen är inom räckhåll.  
 

Medlemstillväxt mäts genom att differensen mellan nyrekryterade medlemmar och 
utträdda medlemmar ska vara positiv.  
 
Medlemsmål i föreningen: 200 medlemmar 2022  
 

I en medlemsorganisation som Företagarna måste vi få våra medlemmar och de som 
arbetar för organisationen att känna stolthet över det gemensamma arbetet. Finns inte 
stoltheten så saknas grunden för att skapa en stabil medlemsbas.  
 
 
 
 



 

Följande insatser planerar föreningen att göra för att bli stolta i en växande organisation.  

Föreningens insatser:  

• Utdelning av mästarbrev och gesällbrev. 

• Delta i ordförandenätverk för de olika organisationerna (NIL, Handelsrådet, 

Fastighetsägarna m fl) 

• Stötta våra lokala företagare och gynna varandra genom att handla lokalt. 

• Få kommunen att göra mer lokala upphandlingar. 

• Dela ut priset till ”Årets företagare”. 

• Ambition att genomföra Lidköpingsminglet. 

Styr mot insatsen - Öka nyrekryteringen, öka lojaliteten, stolta förtroendevalda 

Föreningens insatser:  

• Uppvakta Kommundirektören och Politikerna med tårtkampanjen och informera 

med det senaste materialet. Bjuda in media vid detta tillfälle. 

• Rekrytera medlemmar i hela kommunen. 

• Synas mer på sociala medier (FB och Instagram). 

Styr mot insatsen - Öka nyrekryteringen, stolta medlemmar  

Föreningens insatser:  

• Delta i gemensam aktivitet med Nyföretagarcentrum för att se om vi kan rekrytera 

nya medlemmar. 

• Samarbeta med Företagarna i angränsande kommuner för att få fler 

synergieffekter och gemensamma aktiviteter. 

Styr mot insatsen - Öka lojaliteten 

Föreningens insatser:  

• Samarbeta med andra organisationer exempelvis Ordförandenätverket. 

• Skicka ut enkät till medlemmarna (nya samt befintliga) i olika utskick för att få 

input vad medlemmarna efterfrågar. 

• Mer information via sociala medier (FB och Instagram). 

Styr mot insatsen - Stolta medlemmar, stolta förtroendevalda 

Föreningens insatser:  

• Nära samarbete med Näringslivsenheten i Lidköpings Kommun. 

• Nära samarbete med NiL (Näringslivet i Lidköping) samt andra 

näringingslivsföreningar verksamma i kommunen. 

• Fokus på tillväxt och att företagen inom Lidköpings Kommun skall leva och 

arbetstillfällena öka. 



 

Styr mot insatsen - Stolta medlemmar, stolta förtroendevalda 

Föreningens insatser:  

• Delta i digitala utbildningar förtroendevalda. 

• Samverka med närliggande föreningar i regionen. 

Styr mot insatsen - Stolta medarbetare, stolta förtroendevalda

Föreningens insatser:  

• Enkät till medlemmarna för att kartlägga behovet av denna punkt samt utvärdera 

resultatet. 

Uppföljning och utvärdering av insatser samt mål sker löpande under året. 

Lokalföreningen ska förmedla aktuell kunskap som är relevant för företagare genom att 
inkludera ett kunskapsmoment på sina träffar och i annan kommunikation med 
medlemmarna.  
 

Lokalföreningen ska ha övergripande kunskap om Företagarnas förmåner och tjänster 
eller vid behov hjälpa medlemmen vidare för rätt stöd. 
 

Lokalföreningen ska vara den självklara mötesplatsen för företagare. En mötesplats där 
man träffar andra företagare från olika branscher, utbyter erfarenheter, får inspiration, 
gör affärer och påverkar tillsammans. 
 

Lokalföreningen ska vara den självklara lokala aktören i näringslivsfrågor genom att driva 
frågor och påverka det lokala företagarklimatet som är anpassat utifrån de 
lokala/regionala behoven. Föreningen ska också ges möjlighet att medverka i 
Företagarnas gemensamma kampanjer. 


