
 



 

Styrelsen har under året bestått av: 
Ordförande: Deborah Sundell 
Vice ordförande: Mirjam Ekebom 
Kassör: Mirjam Ekebom 
Sekreterare: Jessica Audsley 
 
Övriga ledamöter 
Medlemsansvarig: Magnus Torssell, Mirjam Ekebom 
Eventansvarig: Jessica Audsley, Monica Johansson, Tomas Lanner 
Opinionsansvarig: Emma Emet, Deborah Sundell 
Revisor: Elin Ekroos 
Valberedning: Styrelsen 
 

I början av året hade föreningen 140 medlemmar. 
Under året har vi värvat 5 nya och 12 har lämnat föreningen.  
 
Vårt medlemsantal per den sista december 2019 är 133. 
 
 

Föreningen har en fortsatt god ekonomi.  
 
Se vidare separat redovisning bilaga 1.  
 
 
 

Detta har vi gjort under året i syfte att stärka våra positioner och vara den självklara 
rösten i lokala näringslivsfrågor. 
 
Ex 
Har deltagit i Näringslivs möten i två kommuner. 
 
Synlighet i media/sociala medier samt skapat hög trafik till hemsidan. 
 
 

Detta har vi gjort under året i syfte att vara den självklara mötesplatsen för företagare.  
 
Årsmöte med bowling 
 
Årets Företagare 
 
Frukostmöten 9st 
 
Sommaravslutning för medlemmar  
 
Höst Kickoff för medlemmar 
Sundbyholm sommaravslutning 



 

 
Nystartade Företagarna för Hallstahammar och Sura 
 
Julmiddag  
 
 
På träffarna har vi informerat om våra förmåner och inkluderat föreläsningar eller andra 
kunskapsmoment för att stärka deltagarna och hjälpa dem att spara tid och pengar. 
Detta har vi gjort: 
 
 
Vi har informerat om vår rådgivning/försäkringar/andra förmåner 
Vi har haft föreläsare samt regionchef 
Vi har informerat om styrelsearbete i Norra Västmanland 
Vi har jobbat att värva nya medlemmar  
 
 

Styrelsen har haft 11 styrelsemöten.  
 
 
Vi har deltagit i förtroendevalda kickoffen 
 
Deltagit i utdelningen av Årets Företagare i Stockholm/regionen 
 
Deltagit i regionens träffar för föreningarna 
 
Haft kickoff för styrelse i samband med verksamhetsplanering för 2020 
 
 

Vi har gjort flera aktiviteter i syfte att medlemmarna ska trivas i vår förening, vilja vara 
kvar och få medlemsnytta. Förutom allt ovanstående arbete har vi gjort följande i syfte att 
behålla och värva nya medlemmar: 
 
 
Välkomnat nya medlemmar 
Handla Lokalt konceptet, som ökar köpkraften hos dom lokala handlarna samt skapar 
nya medlemmar till föreningen.  
 
 

Ska starta upp samarbete med Nystartade föreningen Hallstahammar och Sura under 
kommande året. 
 
 
 

 
Underskrifter från alla alternativt från ordföranden och sekreteraren. 
 
Magnus Torssell, Deborah Sundell, Jessica Audsley, Mirjam Ekebom, Monica Johansson, 
Emma Emet, Tomas Lanner 


