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Styrelsen har under året haft 10 ordinarie protokollförda möten under året.
Styrelsenärvaron har varit drygt 84 % med aktivt, intensivt arbetet.



Medlemmar:  

Antalet medlemmar var 110 vid årsskiftet 2017.

Under 2017 har vi med nöje hälsat nya medlemmar välkomna. Glädjande att 
nämna är att ett antal medlemmar har hitta nya samarbetsmöjligheter och därmed 
kunnat utveckla sina företag.

Marknadsföring: 

Marknadsföring har skett via vår facebook och hemsida som vår webbansvarige  
i dialog med styrelsen vidareutvecklat. En ny hemsida har byggts upp och  
lansering kommer att ske när den nya grafiska profilen och varumärket är klar.  

En arbetsgrupp har tillsatts och gruppen har kommit fram till att ett namnbyte 
inte är nödvändigt. Viktigare är att gemensamt fylla varumärket med bra innehåll, 
funktioner och aktiviteter som bidrar till mervärde för medlemmarna/företagarna 
samtidigt som det bygger upp och förstärker varumärket.

Arbetsgruppen har kommit fram till att det är viktigt att Företagsam Nora  
fokuserar på medlemmarnas företagande och den kompetens som finns  
i de olika branscherna.

Projekt: 

Vi har medverkat och synliggjort Företagsam Nora på sociala medier, deltagit i 
frukost- och lunchmöten samt besökt andra forum. Där har vi lyft fram våra före-
tagsamma medlemmar och belyst hur många branscher vi representerar.
Internt marknadsför vi oss på våra medlemsmöten. Lunchmötena på Hellmanska 
Gården är populära och ger oss en bra inblick i varandras företag.



Våra medlemsmöten och deltagande i olika närverk bidrar till vårt inflöde av nya 
medlemmar. Vi har ett nära samarbete med Nyföretagarcentrum som tipsar sina 
nyföretagare om vårt nätverk.

Alla våra medlemmar är föreningens ambassadörer. Vi har varit väl representerade 
på Affärskvinnans nätverk i Oxelösund under året. Ett nätverk för både nystartade 
och befintliga företagare i både Oxelösund och Nyköping. Flera av våra medlemmar 
har varit föredragshållare vid deras frukostmöten i Oxelösund.

Under 2017 har vi fokuserat på ”Starkare i samverkan”

Verksamhet under året

8 februari Näringslivets Hus, Workshop Digitalisering del 1.  
 Uppföljning av digitalakademin. Susanne Öjert, Öjert & Klang AB

1 mars Näringslivets Hus, Workshop Digitalisering del 2.  
 Uppföljning av digitalakademin. Susanne Öjert, Öjert & Klang AB

7 mars Första mötet i Näringslivsstrategin, där Marita Skårelid  
 representerade Företagsam Nora

22 mars Årsmöte på Pelles Lusthus. I Gästabudsårets anda valde styrelsen  
 att välkomna oss iförda kläderna tidstypiska för 1300-talet. Hans  
 Rainer och Berit Kristoffersson informerade om aktuellt i de båda  
 kommunerna Oxelösund och Nyköping. Åsa Ingårda berättade  
 inlevelsefullt och belysande om hur viktigt det är att inte ge upp när  
 vägverk och andra instanser sätter sig på tvären. Ny styrelse valdes  
 tillika med ett antal kommittéer. Vid måltiden fortsatte livliga samtal  
 precis som det skall vara!



10 maj Medlemsmötet var ett ”brainstormningsmöte” på Näringslivets Hus.  
 Idéer och livliga diskussioner runt de tre stora runda borden som  
 sammanfattades och gav styrelsen bra riktlinjer för fortsatt arbete.  
 Ett konstaterande var att inte många av våra medlemmar visste vad  
 NORA stod för. Därför kom önskemål om att se över ett eventuellt  
 namnbyte.

18 maj Nyköpings kommun hade kallat till Stormöte om den nya  
 Näringslivsstrategi på Pelles Lusthus. Alla medlemmar från  
 Företagsamma Nora var inbjudna och vi fick presentera föreningen  
 inför de ca 170 deltagarna vi mötte.

20-21 maj Med kort varsel fick vi en inbjudan från Turistbyrån att delta i Turista  
 Hemma dagarna. Många av våra medlemmar hade redan  
 organiserat sig på olika vis. Företagsam Nora hyrde en bod på  
 Stora torget där våra medlemmar kunde få presentera sig. Solgerd  
 Jern Rosenberg ställde upp att bli intervjuad av Gästabuds- 
 generalen på Stadshustrappan och gjorde därmed en fin  
 marknadsföring av Företagsam Nora.

1 juni Sommarmöte hölls hos vår medlem Ingela Ljungs lokaler på Gamla  
 Residenset. Efter mingel och god mat hade vi våra klubbärenden  
 och en vidare diskussion om namnbytet. Roligt hade vi när vi fick  
 instruktioner och själva också fick prova på att göra pappersbollar  
 liknande de som senare skulle komma att smycka på kommande  
 Pride festival i Nyköping.



13 juni Möte i arbetsgruppen i Näringslivsstrategin. Sammanställning av allt  
 material från stora mötesdagen.

6 september Extrastämma. Styrelsen hade förslag på uppdatering av stadgarna   
 samt förslag på nytt namn. Vi gick igenom stadgarna och godkände  
 ändringarna som inte direkt påverkade verksamheten utan mer  
 ändring av ordval och förtydligande. Det krävs två medlemsmöten för  
 att fastställa ändringarna så nästa tillfälle blev Höstmötet. Förslaget   
 om namnändring valdes att bordläggas till nästa mötestillfälle.

13 september Möte i arbetsgruppen Näringslivsstrategin.

26 september Medlemsmöte i Näringslivets Hus. Tema: Starkare i Samverkan 
 Salong Miracels blev 2016 årets företagare i Oxelösund. Pernilla och  
 Caroline berättade om sin start och vägen till den verksamhet som   
 dom nu bedriver. Anders Eriksson var inbjuden att tala om företagan 
 det och dess betydelse för samhället. Han poängterade med kraft att  
 vi som företagare skall känna stolthet över att vi försörjer oss själva   
 och också bidrar till samhället med våra skatter. 

25 oktober Höstmöte på Elverket. 

Vi började med mingel och välkomstdrink  
och en riktig inspirationskick! Vi fick höra Ingrid 
Carlson och  Birgit Båvner, två eldsjälar som varit 
medlemmar i Företagsamma Nora i många år. De 
intervjuades om deras resa som företagare och  
föreningens historia. Efter en god två-rätters mid-
dag tillsammans övergick vi till höstmötet. Höst-
mötets punkter var stadgeförändringarna och 
förslag till budget för 2018 som båda bifalldes. 
Beslutades också att tillsätta en kommitté som 
skulle jobba med namnfrågan.  

 
Lisbeth Åhlund informerade om Näringslivets 
Dag som kom att infalla två dagar senare. Kvällen 
avslutas med att vi internt utsåg Årets företag-
sam Nora 2017, som traditionellt presenterades 
och först blev officiellt på Näringslivets Dag. 



27 oktober Näringslivets Dag på Sunlight. I år gällde ett annat koncept än  
 tidigare år. De deltagande organisationerna fick varsitt cafébord för   
 presentation av sin verksamhet. Syftet var nätverkande och mingel  
 mellan företagen/organisationerna. Det var inte öppet för allmän- 
 heten. Vår målsättning var att presentera Företagsam Noras  
 verksamhet och visa på vilken bredd vi representerar samt skapa  
 intresse för vår organisation. Det var många som var imponerade  
 av att det är så många branscher inom föreningen. Några av våra  
 medlemmar hade egna cafébord, där de på ett fint sätt presenterade  
 sin egen verksamhet. Företagsam Nora deltog med vårt signum,  
 tre stora Nora ballonger som lyfte sig över mängden. Vi fick också  
 några nya medlemmar. Tack till er som ställde upp och  
 representerade Företags Nora

27 november Ett fösta utkast av den nya näringslivsstrategin

29 november Bread Exchange på NK Villan. Malin Elmlid bjöd på En spännande  
 resa med och om sin surdeg Manna. Vi avslutade mötet med att  
 avnjuta många olika surdegsbröd från Hellmanska Gården.

05 december Slutliga versionen på näringslivsstrategin som nu går in i nästa fas.

05 december Julmöte på gamla Residenset hos Ingela Ljung

 Julmarknad med glöggmingel efterföljdes av ett stort julbord. Efter  
 livligt nätverkande runt borden och några medlemsärenden övergick  
 vi som avslutning till dragning av lotteriet till vilket våra medlemmar  
 generöst skänkt vinster. Hela överskottet gick till MIRAs verksamhet.

Nätverksluncher

Vi har under året haft 6 lunchträffar för medlemmar och gäster på Hellmanska går-
den i Nyköping. Träffarna har varit välbesökta. Syftet med träffarna är att vi ska skapa 
kontakter, lär känna varandra bättre och kan då rekommendera våra tjänster och pro-
dukter samt göra affärer mellan varandra. Vid varje tillfälle har vi har haft en företagare 
som fått 15 minuter att presentera sig och sitt företag lite djupare.



ÅRETS FÖRETAGSAM NORA 2017  

Årets Företagsam Nora har utvecklat sitt företag snabbt och hittar ständigt nya 
vägar att gå och breddar därigenom sina kunskaper och sitt företags inriktning. 
Årets Företagsam Nora är aktiv i föreningen och erbjuder medlemmarna intres-
santa event och utbildningar att besöka. Katarina Hoverman bjuder på sin smit-
tande glädje och i sitt företag Spirit by Me erbjuder hon många olika nyttigheter 
och roligheter för oss att ta del av.

Nominerade var: Katarina Hoverman Spririt by me,
Anette Blixt Akademibokhandeln samt
Elisabeth Wedenberg Maminza AB.

Katarina utsågs som 2017 års Företagsam Nora 



Affärsrådgivning

Många medlemsföretag har fått affärsrådgivning under året.

Tack för ett härligt 2017

Nyköping den 6 april 2018

Undertecknad av alla i styrelsen

…………………………… ……………………………………
Maiwy Schultz, ordförande Marita Skårelid, medlemsansvarig

……………………………. ……………………………………
Lisbeth Åhlund, vice ordförande Inger Wickbom, ansvarig nätverksträffar

……………………………. ……………………………………
Ulla-Kari Stumpp Jansson,  Susanne Öjert, webb och sociala medier
sekreterare

……………………………
Gerd Karlsson, kassör


