Skapa samsyn och effektivt samarbete inom Företagarna Halland
Vision:
Att tillhöra Företagarna Halland ska vara det självklara valet för alla företagare. Tillsammans har vi
kraften att påverka, skapa och utveckla förutsättningarna för att Halland ska vara den bästa platsen
att leva, verka och bo i. Det ska vara roligt och enkelt att driva företag i Halland. Här finner du den
bästa balansen mellan företagande och livskvalitet!

Styrelsens uppdrag
Som stolta ambassadörer för Företagarna är vi våra medlemmars röst. Vi påverkar våra politiker och
beslutsfattare samt skapar lokalt nätverk genom aktiviteter. Vi tillför gemenskap, trygghet och
experthjälp för våra medlemmar.

Vi ska fortsätta med att:
•
•
•
•

Ha kul!
Vara en opartisk röst i stora frågor mellan företag/kommun med flera
Ha aktiviteter med våra medlemmar en gång i månaden
Träffas över kommungränserna

Vi ska börja med att:
•
•
•
•

Följa upp nya medlemmar bättre
Ha mer samarbete mellan kommuner/regioner
Ha en tydlig årsplanering med styrelsemöten, event politikerträffar och övriga aktiviteter
Äta lunch med nya medlemmar

Önskade beteenden och förhållningssätt
•
•
•
•

Vi ska vara väl förbereda inför våra möten
Vi ska lyssna på och lyfta fram varandra
Vi levererar det vi lovat
Vi ska ha bättre uppföljning på både möten, event och styrelsearbete

Bubblare – Att fokusera på i nästa steg
Önskade beteenden och förhållningssätt:
•
•
•
•
•
•
•

Vi ska vara engagerande under mötena
Vi förstår att det finns olika förutsättningar för engagemang och kan skapa
ansvarsfördelningen utefter det.
Vi återkopplar till varandra
Vi ber om hjälp om vi behöver
Bättre svarsfrekvens på mail/Messenger från utskick.
Utgå från att alla styrelsemedlemmar inte kan/vet allt
Bevara historiken inom Företagarna lokalt, samtidigt som man är öppen för förslag

Vi ska fortsätta med att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeta med kommun och banker
Bjuda in intressenter till möten
Anordna event, skapa spridning av eventet
Gesällbrev och mästarbrev
Ha politikerträffar
Dela ut priset för årets företagare och årets unga företagare
Utveckla det positiva i respektive styrelse
Utveckla Företagarna Young

Vi ska börja med att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Engagera medlemmarna
Kommunicera vår vision, mission och mål till medlemmar
Kommunicera våra förmåner
Arbeta för att få en bättre samsyn i vår lokala förening
Ge lokal information från föreningen till nya styrelsemedlemmar
Ha en tydlig målsättning med medlemmar och medlemsvärvning
Ge bra medlemsinformation till alla medlemmar, genom exempelvis sociala kanaler och
nyhetsbrev
Förändra formatet för politikerträffarna och bjuda in medlemmarna till detta
Ha arbetsgrupp och styrelsearbete varannan månad
Ta fram beslutsunderlag
Ha ett forum för kommunikation

Event över kommungränserna
Fastställ vilket typ av event ni ska genomföra – eventen ska syfta till att värva medlemmar
och/eller påverka valutgången i, en för företagare, önskad riktning
1. Företagarnas weeks out
(en festlig aktivitet– inbjudan går till medlemmar och icke-medlemmar) Eventgruppen består
av en person från varje styrelse i Halland.
Sammankallande: Magnus Hallonen. Medansvariga = Karin Ahlman, Mattias Hagström,
Casandra Hallberg & Tobias Andersson
2. Padel tour Halland
Eventgruppen består av en person från varje styrelse i Halland.
Sammankallande: Niklas Wilhelmsson. Medansvariga = Johan Eriksson, Sanna Svensson, Klas
Söderberg, Linnea Pettersson, Louise Leijestrand, Christian Nordin
3. Valbuss 2022
Eventgruppen består av en person från varje styrelse i Halland.
Sammankallande Marie Axtelius. Medansvariga = Ken Mattisson, Anu Majqvist, Johan
Eriksson, Georg Larsson, Hans Karlsson

