Verksamhetsberättelse FFLK
Företagsföreningen i Lerums Kommun, 2019
Org nr: 863500-4768

Verksamhet
Föreningen hade närmare 200 medlemsföretag per den 31 december 2019.
Avgiften var under verksamhetsåret 875 kr. Det kan noteras att avgiften varit oförändrad
under många år.
Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten. Vår kassör Birger Rosén gick tragiskt
bort under hösten, vilket medförde att Jessica Hallgren valdes till ny kassör.
Styrelsemedlemmar har varit:
Sven Karlsson
Ann-Catrine Boldyn
Anders Westman
Birger Rosén
Jessica Hallgren
Bengt Helgius
Petra Ekström

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
styrelseledamot/kassör
styrelseledamot
styrelseledamot

Övriga:
Minette Ardinsson

revisor

Valberedning:
Torleif Bergvik
Anette Serell
Eric Vendelsjö

sammankallande

Soppluncher
Tillsammans med Lerums Kommun/Näringslivsenheten, Företagarna och Nääs Fabriker
arrangerar FFLK Soppluncher för att bidra till nätverkande och inspiration för kommunens
företagare. Under 2019 arrangerades fyra Soppluncher och FFLK stod värd för en av dem.
Värdskapet innebär att man får möjlighet att marknadsföra sin verksamhet. För FFLK:s del är
dessa Soppluncher ett bra sätt att nätverka med medlemmar i både sin egen och andras
föreningar och FFLK avser att fortsätta samarbetet med Soppluncher under 2020.
Temakvällar och övriga arrangemang
I maj 2019 arrangerade FFLK en boulekväll i Lerum, som blev mycket uppskattad. Under
trevliga former tävlades det i lag och därefter bjöds det på lite mat och dryck. Vid dessa
tillfällen får medlemmarna möjlighet att ta upp frågor som vi kan förmedla vidare till olika
instanser i kommunen. Vi får också chans att berätta om föreningens löpande arbete.
En annan trevlig aktivitet under året är det årliga julbordet som FFLK bjuder sina
medlemsföretag på. Även 2019 var vi på Spiltan, Nääs och det var mycket uppskattat. Över
30 medlemmar och några medföljande var på plats för att låta sig smaka av det goda julbordet
och samtidigt nätverka med kollegor i kommunen.

Entreprenörsgalan
Entreprenörsgalan 8 november 2019 hölls även denna gång på Öijared golfklubb. En slimmad
arbetsgrupp med representanter från Lerums kommun/näringslivsenheten, FFLK, företagarna
och Qreativa tog sig an projektet Entreprenörsgalan. Galan har blivit ett återkommande
evenemang och 2019 populärare än tidigare, biljetterna slutsålda redan 2:a veckan i oktober.
Förhandlingar med Öijared Resort gjorde att vi kunde utöka ytterligare med 25 platser till
totalt 175. Konferencier Micke Solkulle höll ihop kvällen på ett strålande sätt. Kvällen blev
verkligen en gala och vi underhölls med bandet Payback Time och serverades en utsökt trerätters middag. Hotellet var fullbokat och vi andra tog oss hem med bussen 01.15 – Många
goda och fina kommentarer efteråt som stärkte oss i arbetsgruppen.
Näringslivet
Samarbetet med kommunen löper på väl och det finns en god vilja bland styrande politiker
och tjänstemän att arbeta för att öka kommunens attraktivitet bland företagare. FFLK finns
representerade i Näringslivsrådet och Upphandlingsrådet. Till Näringslivsrådet är alla
företagare i kommunen välkomna att samverka för en positiv utveckling mellan näringsliv,
politik och förvaltning. I Upphandlingsrådet diskuteras bland annat kommande upphandlingar
och hur kommunen kan underlätta för de lokala företagen att lämna anbud.
Relationen med kommunen fortsätter att utvecklas i positiv riktning.
Kunskapsutveckling
SmåföretagsAkademin är ett samarbete mellan FFLK, Lerums kommun, Nyföretagarcentrum,
Företagarna och Studieförbundet Vuxenskolan. Under 2019 arrangerades kurser i bland annat
marknadsföring i sociala medier, e-handel, bokföring, starta eget mm.
Marknadsföring
Hemsidan
Hemsidan som lanserades hösten 2018 har fungerat väl under 2019 för de ändamål som den
används till, dvs anmälan för nya medlemmar, anmälan till olika evenemang mm. Vi hoppas
att den utvecklas ännu mer för att göra den mer innehållsrik och informativ.
Nyhetsbrev
Föreningen har skickat ut ett antal nyhetsbrev till medlemsföretagen och prenumeranter under
året. I dessa har funnits information från kommunens näringslivsenhet, anmälan till
soppluncher och FFLK:s egna aktiviteter så som årsmöte, temakväll samt julbord.
Sociala medier
FFLK finns på facebook och lägger ut information om kommande och genomförda
evenemang. Önskemål finns att fler ska ”följa” FFLK på fb, så sidan blir mer synlig
och ”levande”.
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