www.hedemorahandlingskraft.se

En gemensam förening
Historiskt har det startats upp flera viktiga näringslivsföreningar i
Hedemora. Dessa har på olika sätt engagerat sig i en viss fråga/bransch
under en viss tid. Några av alla de föreningar som finns är Hedemora
Näringslivs Intressenter, Köpmannaföreningen, Företagarna och Hedemora
Industrigrupp.
Som företagare har det varit svårt att veta vilken förening som passar bäst att
vara medlem i eller vilken förening som engagerar sig i en specifik fråga.
I Hedemora Handlingkraft vill vi räta ut frågetecknen.
Läs mer på hemsidan: www.hedemorahandlingskraft.se

Vision
Tanken och visionen i Hedemora Handlingskraft är att på ett bra sätt ta till
vara den handlingskraft som finns i Hedemoras ideella eldsjälar. Att bygga en
väl fungerande företagsförening där både medlemmar och styrelse är aktiva.
Det ska bli en organisation med bra information och kommunikation såväl
inom föreningen som med Hedemora kommun via Hedemora Näringsliv AB
och andra intressenter. Hedemora Handlingskraft ska bjuda in till lokalt
samarbete, mer engagemang och ökad handlingskraft. Föreningen ska bedriva
ett bra lokalt opinionsarbete och arbeta för fler lokala affärer.
Läs mer på hemsidan: www.hedemorahandlingskraft.se

Medlemskap
Företagsaktiviteter, nätverkande,
opinionsbildning och annat bedrivs i
arbetsgrupper, och som medlem deltar du
så mycket du själv vill. Huvudfokus är det
lokala näringslivet och dess behov.
Tillsammans med Företagarna Hedemora
har vi också regional och nationell verksamhet med Sveriges småföretagare som
huvudmålgrupp.
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STÖDMEDLEM

SERVICEMEDLEM

Medlemskapet gäller icke aktiva
företagare och ideella föreningar.

Medlemskapet gäller för aktiva
företagare i Hedemora.

Medlemsförmåner:

Medlemsförmåner:
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Digitalt månadsbrev
Delta i arbetsgrupper
Lokala aktiviteter

•
•
•
•

Välj den medlemsform som passar dina
behov bäst.
Läs mer på hemsidan:
www.hedemorahandlingskraft.se

Digitalt månadsbrev
Delta i arbetsgrupper
Lokala aktiviteter
Lokalt företagsnätverk
Extra utrymme i företagsregistret
på föreningens hemsida
Lokala medlemsförmåner
Lokal opinionsbildning
Inbjudan till företagsgala
Gemensamma annonskampanjer

Avgifter:

Medlemsavgift

200kr

Medlemsavgift
Serviceavgift

Total årskostnad

200kr

Total årskostnad

Avgifter:

200kr
1300kr
1500kr
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SERVICEMEDLEM +

Enklaste sättet att bli medlem är att
gå in på hemsidan och fylla i den
medlemsform du valt där.

Medlemskapet gäller för aktiva företagare
i Hedemora.
Medlemsförmåner:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalt månadsbrev
Delta i arbetsgrupper
Lokala aktiviteter
Lokalt företagsnätverk
Extra utrymme i företagsregistret på
föreningens hemsida
Lokala medlemsförmåner
Lokal opinionsbildning
Inbjudan till företagsgala
Gemensamma annonskampanjer
Juridisk rådgivning
Utbildningar till reducerat pris
Regional & nationell opinionsbildning

Bli medlem!

•
•
•
•

Regionala & nationella nätverksträffar
Tidningen Företagaren
Riksomfattande digitalt affärsnätverk
Rabatter på BMW, Tele2, OKQ8,
Google, Best Western, Dustin,
Toyota och mycket annat
se vidare: www.foretagarna.se

Avgifter:

Medlemsavgift
200kr
Serviceavgift
1300kr
Medlemsavgift Företagarna
700kr
Lokalt samarbetsavtal HH
-200kr
Serviceavgift Företagarna
från 1699kr

Läs mer på hemsidan:
www.hedemorahandlingskraft.se
QR-länk till hemsidan:

Det går också bra att
maila för att bli medlem:

info@hedemorahandlingskraft.se

Självklart går det bra att ringa
kontoret: 0225 - 127 30

(grundat på antal anställda & ålder)

Total årskostnad

från 3699kr

Välkommen!

Lokal opinionsbildning
Hedemora Handlingskraft jobbar tillsammans med Företagarna Hedemora

med olika opinionsfrågor i den lokala näringslivspolitiken. I näringslivsbloggen ”företagarna tycker” kommer vi låta lokala företagare uttala sig i aktuella
näringlivsfrågor i kommunen, gästblogga och på andra sätt skriva om viktiga
näringslivspolitiska frågor.
Föreningen kommer också att fungera som remissinstans till bland annat Hedemora kommun när det dyker upp frågor som näringslivet behöver tycka till om.
Hemsidan är portalen där remissfrågor och annat publiceras.

Läs mer på hemsidan: www.hedemorahandlingskraft.se

Arbetsgrupper
Verksamheten i Hedemora Handlingskraft planeras och genomförs av
medlemmar i föreningen i samarbete med andra som vill vara med. Självklart
är det möjligt att delta i ett eller flera verksamhetsmoln. Gå in på hemsidan och
klicka på molnen och läs om vilken arbetsgrupp som passar dig bäst att hjälpa
till i. Eller varför inte komma med ett helt nytt förslag till aktivitet/verksamhet?
Läs mer på hemsidan: www.hedemorahandlingskraft.se

Ett lokalt samarbete som ger mer
handlingskraft och fler affärer
Det nya företagsnätverket Hedemora Handlingskraft är ett samarbete mellan
Hedemora Näringslivs Intressenter (HNI), Företagarna Hedemora, Hedemora Industrigrupp (HIG), Köpmannaföreningen och medfinansieras av Södra Dalarnas Sparbank.
Målet är att samla Hedemoras företagsföreningar under ett och samma paraply och samarbeta mer runt aktiviteter och verksamhet. Syftet är att förbättra samarbetet mellan
Hedemora kommuns företag och att få flera att engagera sig i det ideella föreningslivet.
Det ska bli en gemensam och stark förening med mer handlingskraft. Ett viktigt mål är
också att Hedemora kommun och andra intressenter ska få en samlad väg in till näringslivet i Hedemora, en samtalspartner, ett bollplank.

Hedemora Handlingskraft
www.hedemorahandlingskraft.se

0225 - 127 30

