Verksamhetsberättelse för 2019 för företagarna Hedemora
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
ordföranden Daniel Erlandsson och vice
ordförande Anna-Maria Nordström, kassör Ann
Lund, ledamöterna Emilia Romboni, Rickard
Undevik, Åsa Ljungqvist och Roger Ilbäcks samt
styrelsesuppleanten Annette Stoltz.
Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året genomfört 6
styrelsemöten, en ordinarie föreningsstämma och
en planeringskonferens. Styrelsen har även varit
representerad i flera arbetsmöten i de olika
utskotten.
Årsmötet
Det stadgeenliga årsmötet hölls tillsammans med
Hedemora Handlingskraft den 7 mars 2019 på
Wienerkonditoriet i Hedemora.
Antal medlemmar
Den 2019-12-31 var medlemsantalet 77
medlemmar, 10 st har under året lämnat
föreningen och 7 st är nya.
Personal
Föreningen har bedrivits utan anställd personal under större delen av året. Men I
Hedemora Handlingskraft finns en verksamhetsutvecklare för i samarbetet
Handlingskraft. Denne har fungerat som lokal resurs även för Företagarna
Hedemora.

Några av aktiviteterna
Företagarna har under året deltagit i planering av flera olika event genom Hedemora
Handlingskraft. Nedan nämns några av dem.
Företagarrocken /Dalarock
I samarbete med Dalarock anordnade Företagarna
och Hedemora Handlingskraft en särskild kväll just för
näringslivet. Företagarrocken besöktes av 44
företagare och tillsammans med deras personal
deltog totalt 180 personer. Det blev en härlig kväll
med mycket mingel, god mat och bra musik.

After Work
Tillsammans med Hedemora Handlingskraft har det anordnats
After Work 6 fredagar under året. Den mest välbesökta var nog
AW med Musicquizz den 22 februari 2019. Extra populärt var
också AW med Shuffleboardturnering som hölls i oktober.
Företagarfesten - Årets Företagare den 11 nov 2019
Föreningen arrangerade tillsammans med Hedemora
Handlingskraft företagarfesten 2019 med cirka 150 gäster på
Hedemora Folketspark. I samband med företagsgalan delades
Företagarnas pris ut till Årets Företagare 2019, som blev
Magnus Undevik, Lonestar Shiping. Till Årets Kommunanställd 2019 utsågs Vaja Iljic
kock på Vasaköket.

12 Nov, Företagarna Business Forum Gävle
Anna-Maria Nordström och Emilia och Andreas Romboni representerade
Företagarna Hedemora på Företagarna Business Forum i Gävle.
Tårtkampanj 2019
Under stor del av hösten planerades att besöka
Kommunfullmäktige och bjuda dem på tårta och samtidigt
prata om viktig statistik i kommunen.
Målet var att framföra bland annat att 28% av
skatteintäkterna som kommer in till kommunen kommer
från små och medelstora företag, och deras anställda.

Det var svårt att få komma på mötet, men till slut var vi i alla fall välkomna till
Kommunstyrelsen. Ett lyckat möte med bra diskussioner gick av stapeln den 15
januari 2020.

UF, Ung företagsamhet
Styrelsen har varit representerad i UF-juryn i de lokala tävlingarna av Ann Lund. Ann
Lund har även representerat Företagarna i UF-juryn i Dalamästerskapen. AnnaMaria Nordström har varit rådgivare under läsåret 2018-19.
Vid de lokala tävlingarna i Hedemora 2019 korades Förändring UF till årets vinnare.
Det UF-företaget tog sig också långt i riksfinalen med flera fina utmärkelser.

Övrigt
Hedemora Handlingskraft
Emilia Romboni, Ann Lund och Daniel Erlandsson har representerat Företagarna i
styrelsen för den ideella föreningen Hedemora Handlingskraft.
Lokalt opinionsarbete
Under Höstan 2019 har Företagarna
tillsammans med Hedemora Handlingskraft
fått fart på den gemensamma
opinionsgruppen på allvar.
Föreningen har dessutom bedrivit
opinionsarbete i sociala medier och
publicerat rapporter och nyheter via vår
facebooksida.

Konferens/Representation
Föreningen har varit representerad på flera möten, konferenser och arrangemang
utanför den egna verksamheten:







Företagarnas styrelseutbildning i Kämpasten,
Stockholm.
Företagarnas Förtroendemannakickoff i
Tällberg med Regionerna Dalarna och
Gävleborg.
Riksorganisationen Företagarnas digitala
årsmöte i maj 2019.
Nationella förtroendemannakickoffen som
hölls i Stockholm i oktober.
Den gemensamma planeringskonferensen
tillsammans med Hedemora Handlingskraft
som hölls i Tällberg i augusti.
Föreningen har också varit representerad på
flertalet av Hedemora Näringslivs
företagarfrukostar.
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