
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
FÖRETAGARNA MALMÖ

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Annika Rickard

Vice ordförande: Emelie Löfmark

Kassör: Niklas Jonasson

Sekreterare: Emelie Löfmark

Övriga ledamöter:

Anders Rydström

Andrew Creighton,

Hans Österberg

Pavlos Efstratiadis

Valberedning:

Marie Kniest (sammankallande)

Miroslaw Staniszewski

Mattias Bellander

Revisor: Martin Auktoriserad Revisor, Martin Gustavsson-Auditoriet

Revisorssuppleant: Kennerth Gross

1



Medlemsutveckling
I början av året hade föreningen 743 medlemmar.

Vårt medlemsantal per den sista december 2021 var 761.

Ekonomi
Se vidare separat redovisning.

Fokusområden för hela Företagarna
● Stolta medlemmar: Upplevelse, Värdeskapande, Berättande

● Stolta förtroendevalda: Göra skillnad

Under 2021 har Företagarna Malmö genomfört följande event:

● Föreningen har som traditionen att delat ut Mästarbrev och Gesällbrev, 2021

blev det digital med en högtidlig film som skickades ut till Gesällerna och

Mästarna.

● Ett digitalt seminarier kring Webbaserat CRM-system.

● En digital påskölsprovning som företaget About Beer höll i.

● Tre nätverksträffar har genomförts för medlemmar och medföljande gäster,

med tema “Speeddate” och julmingel.

● Ett fysiskt skatteseminarium tillsammans med Baker Tilly.

● Halkkörning på Bulltofta.

● Utdelning av Årets Företagare till Larsson & Lange samt Året Unga företagare

till Dotkeeper. Detta gjordes under högtidliga former.

Under året 2021 har pandemin stundtals inneburit att vi har fått tänka om och

förändra eller flytta fram event.

Lokalt företagsklimat i Malmö
Styrelsen förbereder för operativt lobby arbetet kring det lokala företagsklimatet i

Malmö. Detta har inneburit att styrelsen har haft olika möten för att ringa in vad

medlemmarna efterfrågar för politiska frågor som de vill att Företagarna Malmö ska

driva på lokal nivå. I detta arbetet har det också genomförts möten med olika partier

och politiker, samt med tjänstemän i Malmö Stad.

Internt arbete och styrelsearbete
Styrelsen i Företagarna Malmö är de som står bakom stora delar av planeringen och

arbetet med föreningen. Styrelsen har under året träffats på 11 styrelsemöten, både

fysiska och digitala och däremellan ett flertal möten i olika gruppkonstellationer.
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Under året har styrelsen även lagt mycket tid på att planera renoveringen av

föreningslokalen på Baltzarsgatan. Tex har det tagits in olika offerter för att jämföra

både kvalitet och pris på utförandet av renovering och möbler.

Under året har vi genomfört följande:

● Deltagit på riks årsmöte/kickoff 28 maj som var digitalt.

● Deltagit i riks Höstkonferens för förtroendevalda 14 oktober i Stockholm.

● Deltagit i utdelningen av Årets Företagare i Stockholm.

● Deltagit på region syds höstträff för lokala föreningarna i Skåne/Blekinge.

● Haft strategidagar och middag för styrelsen.

● Vi har involverat valberedningen genom att de bjudits in på styrelsemöte.

Medlems-, rekryteringsarbete och kommunikation med medlemmar
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 och öka vår synlighet:

● Kommunicerat med medlemmarna genom hemsidan och informationsbrev.

● Lagt ut på sociala medier när vi har event och när vi i styrelsen är iväg på olika

konferenser.

● Välkomnat nya medlemmar genom sms eller mejl.

● Medlemmarna har fått möjlighet att bjuda med sig en företagsvän under olika

event som genomförts.

Övrigt
Vi har under senhösten planerat gemensamma event tillsammans med Företagarna

Lund och Öresund som kommer ske under våren 2022.

Vi har även haft möte med olika företag och verksamheter  i Malmö för att eventuellt

kunna genomföra gemensamma event eller samarbeta på andra sätt under 2022.

Företagarna Malmö 20220214

Styrelsen
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