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FÖRENINGENS MÅL FÖR MEDLEMSTILLVÄXT UNDER 2022

Att öka till 825 stycken medlemmar.

SYFTE MED MEDLEMSAKTIVITETER

Avsikten med att genomföra de olika medlemsaktiviteter är att skapa nätverk,

kunskap, praktisk hjälp, utveckling för ett företagsklimat lokalt så att företagen i

Malmö får rätt förutsättningar för att kunna utveckla sin verksamhet och nå sin fulla

potential.

POLITISKT PÅVERKANSARBETE

Detta året är det valår, och det arbetet kommer vi följa med spänning. Avsikten är att

styrelsen är operativa i sitt arbetet för  att följa och ta reda på hur politiken i Malmö

arbetar med företagspolitiska frågor för att det ska vara enkelt att starta och driva

företag. Utifrån detta område kommer vi kommunicera med alla partier hur de

arbetar med företagspolitiska frågor inför valet.

FOKUSOMRÅDEN PÅ ALLA AKTIVITETER

Upplevelse, värdeskapande, berättande.

AKTIVITETSKALENDER

Nedan står beskrivit aktiviteter som är inplanerade att genomföras under året 2022

för medlemmarna. Det kommer troligen fler aktiviteter för medlemmarna under året

2022. Efter alla aktiviteter som har genomförts skickas det ut en utvärdering vilket

styrelsen sedan analyserar för att gör ännu bättre aktiviteter och rikta de utifrån

medlemmarnas intresse och behov. Aktiviteterna kan komma att ändras p.g.a.

rådande omständigheter utifrån pandemin.

VÅR/SOMMAR 2022

MARS

- 1 mars-Årsmöte

- 12 mars-Gesäll och mästarbrev delas ut under högtidliga former. Om möjligt

kommer utdelningen ske under högtidliga former i Rådhuset. Om det inte är

möjligt pga pandemin kommer mästarna och gesällerna få en film skickad till

sig som styrelsen medverkade i förra året.



APRIL

- Nätverksträff

- Ölprovning på Limhamns Bryggeri

- Solo- & Småföretagardagen på Mindpark i Helsingborg. Dagen är en heldag

och erbjuds för alla medlemmar i Region syd så också är arrangör av dagen.

MAJ

- Rikskongress i Norrköping den 19-20 maj.

JUNI

- Sommarfest med mingel.

- Malmö Näringslivsgala, vi kommer ha ett antal biljetter att tillgå vilket gör det

möjligt för ett antal medlemmar går på galan tillsammans.

AUGUSTI

- Paneldebatt med alla partier som sitter i kommunfullmäktige i Malmö.

SEPTEMBER

- Nätverksträff

OKTOBER

- Nätverksträff

NOVEMBER

- Skatteseminarium med BakerTilly. Seminariet handlar om nyheter inför

årsskiftet.

- Halkkörning på Bulltoftabanan.

DECEMBER

- Julmingel

ÖVRIGT

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

arbetet med föreningen. Styrelsen kommer ha styrelsemöte 1 tillfälle/månad och

däremellan ett flertal möten i olika gruppkonstellationer. Vid 2 tillfällen under året

kommer styrelsen ha strategimöten för att utvärdera det som har varit och planera

föreningens verksamhet långsiktigt framåt.



Under året kommer styrelsen även lägga tid på att planera renoveringen av

föreningslokalen på Baltzarsgatan. Då planen är att renoveringen kommer ske under

våren/sommaren 2022 kommer det innebära att olika aktiviteter som genomförs

kommer ske i andra lokaler än våra egna.

Styrelsen och valberedningen i Företagarna Malmö kommer fortsätta sitt samarbete

så att valberedningen kan sätta samman och föreslå en styrelse för årsmötet 2023

utifrån föreningens bästa.

Styrelsen Företagarna Malmö


