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Styrelsen har under året haft 12 ordinarie protokollförda möten och 2
extrastyrelsmöten under året 2020
Styrelsenärvaron har varit 86% aktivt och intensivt arbete
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Verksamhet 2020
Inför planeringen av 2020 fanns intentionen att fortsätta på samma aktiva sätt som vi
gjort under 2019. Vi startade de tre första månaderna med ett flertal spännande och
givande aktiviteter, men sen kom pandemin svepande in över världen. Vi var dock
oerhört snabba med att ställa om och redan någon vecka efter att hela Sverige
ställde in, ställde vi om och höll aktiviteterna digitalt.
Under 2020 har vi tagit beslut om att fokusera på följande områden som även
överensstämmer med Näringslivsstrategin i Nyköpings kommun.
•

Företagsrelevante och aktiva lunchmöten, föreläsningar och workshop kring
medlemmars företagande, analys och målsättning. Dessa skedde både via
fysiska möten och via digitala webbinarier och möten

•

Digital Strategi – genom föreläsningar och workshop

•

Samverkan – Nätverksträffar kring inspirerande och utvecklande ämnen, både
fysiska möten och möten i digital form

•

Vi har bildat olika arbetsgrupper i föreningen

Genom att vi under tre år gjort ett enkätutskick, har vi kartlagt våra medlemmars
företagsformer, trygghet som företagare, om företagarna under föregående år haft
stabil omsättning eller ökat/ eventuellt minskat samt i vilken utsträckning samarbeten
finns mellan medlemmarna.
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Känner du dig trygg i din roll som företagare?
57
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Glädjande nog visar svaren att hela 57% av medlemmarna känner sig trygga i sin roll
som företagare.

Hur har omsättningen i ditt företag förändrats senaste året?
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Har du samarbetat med andra företagare i Företagsamnora
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Marknadsföring
Det blev ett annorlunda år där vi i största mån inte ställde in utan ställde om, med
mestadels digitala möten istället för fysiska.
Marknadsföring har främst skett via facebook-, instagram och hemsida. Tips om
aktuell information vad som händer i näringslivet, inbjuda till medlemsmöten,
föreläsningar och workshops. Vi har medverkat och synliggjort företagsamnora på
sociala medier, deltagit i kommunens Coronamöten samt deltagit i forum såsom
Affärskvinnans nätverk första kvartalet och senare digitala Morgonsoffor.
Vi har även tagit fram en pin/klubbmärke som kommer att delas ut till alla
medlemmar.

Samt en jubileumslogotyp och dekal som visar 20 års jubileum. Denna får endast
visas tillsammans med Företagsamnoras logo. Vi har klistrat dekalen på vår folder
och rollup som kan tas bort. Detta för att kunna återanvända våra trycksaker.

Vår jubileumsfest och all marknadsföring med jubileumsåret är framflyttad på grund
av Corona även om planering och upplägg varit i full gång. Höstmötet hölls
Coronaanpassat som en förfest inför jubileumsfesten.
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Medlemsmöten 2020
Det blev ett annorlunda år där vi inte ställde in utan ställde om, med digitala möten
istället för fysiska. Vi hann med två föredrag lunchtid och en workshop innan
pandemin sköljde över landet.
Oavsett hur vi har träffats, har vi träffats ett stort antal gånger under året. Dessa
träffar har varit uppskattade och väl genomförda och visar den kompetens och kraft
som finns i föreningen.

Januari 2020
After Work på Libanesen

Februari 2020
Mental träning, en workshop med Susanne Sabith som föredragshållare

Synas på webben, ett lunchföredrag med Emma Salmonsson som föredragshållare

Medarrangörer av Affärskvinnans nätverk i Oxelösund där Katarina Klang Tasevski
och Susanne Öjert berättade om sin verksamhet
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Företagarnas dag där priset för årets företagsamnora delades ut till Susanne Borg
och Christine Edenborg (Ingrid Carlsson var ersättare för en semesterfirande
Christine)

Mars 2020
Årsmötet ägde rum på Elverket

Foto/Bild, ett lunchföredrag med Linda Nilsson och Lena Kjellström som
föredragshållare

Frukostmöte på Mekka som vi trodde skulle vara det första av många kommande

PANDEMI!!!
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Men vi ställde inte in utan ställde om

Kommunens Coronamöten, som Marita Skårelid först deltog under och under de
nästkommande månaderna Marie-Louise Holm

April 2020
Stöd ditt företag i Coronatider, Webinar

Frukostmöte via Skype, som Linda Nilsson höll i de kommande fredagarna fram till
sommaren

Walk and talks, som Britta Jakubenko höll i de kommande fredagarna fram till
sommaren
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Kommunens Coronamöte, med rapport från Marie-Louise Holm

Maj 2020
Träffsäkra kundupplevelser, Webinar med Linda Åkerlund som föredragshållare

Kommunens Coronamöte, med rapport från Marie-Louise

Frukostmöten, med Linda Nilsson

Walk and talks, med Britta Jakubenko

Juni 2020
Canva, webinar med Britta Jakubenko som föredragshållare
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Sommarfest med fysiskt möte och god picknick.

Kommunens Coronamöte, med rapport från Marie-Louise
Frukostmöten, med Linda Nilsson
Walk and talks, med Britta Jakubenko

Augusti 2020
Kommunens Coronamöte, med rapport från Marie-Louise

September 2020
Sociala medier del 1, workshop med Linda Nilsson som föredragshållare

Frukostmöte på Mekka

Kommunens Coronamöte, med rapport från Marie-Louise
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Oktober 2020
Medlemsenkät sändes ut och svaren sammanställdes

Kommunens Coronamöte, med rapport från Marie-Louise
Höstmöte, Förfest på Verket. Det blev ett välbesökt, coronasäkert och väldigt trevligt
möte på Elverket

Stress och utmattningssyndrom, webinar med Marie Schultze

Campus Nyköping Företags företagsutbildning, Kurs i Strategi och digital
affärsutveckling där merparten av deltagare kommer från Företagsamnora
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Medlemmar i Företagsamnora
Vid årets slut noterade vi att vi var 76 medlemmar.
Affärsrådgivning; Vi har haft 83 timmar affärsrådgivningar i grupp och 18 timmar
enskilt. Vi har även haft ett större antal digitala och fysiska nätverksträffar i form av
frukostmöten samt fysiska möten i form av walk and talk
Vår intention var en fortsatt god och omfattande kommunikation och kontakt med
Nyköpings och Oxelösunds kommuner, men pandemin förhindrade de fysiska
mötena. Vi har under 2020 fortsatt varit starkt representerade i arbetet med
Nyköpings näringslivsstrategi som lanserades den 7 februari 2019, där vår
representant har varit Marita Skårelid.
Nyköpings kommuns näringslivsenhet bildade en grupp med namnet Stödjande
insatser för näringslivet som haft omfattande mötesfrekvens sedan i mars. Vår
representant har varit Marie-Louise Holm.
Näringslivsenheten har, i samarbete med Region Sörmland, genomfört
branschanalyser med start av besöksnäringen, handeln och kultur och kreativa
näringar. Analysen grundar sig på statistik och resultatet av en tvåtimmars workshop.
Workshopen bestod av både analys och strategi och resulterade i några få konkreta
aktiviteter som ger effekt för branschen. Dessa aktiviteter/åtgärder har lyfts in i
befintliga forum och ordinarie arbete. Vår representant var Ingela Ljung
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Sök företagsamnoras stipendium

Gå in på företagsamnoras hemsida och läs mer om vårt fina stipendium. Se även till
att skicka in en ansökan och sök detta fina stipendium för att utveckla din verksamhet
eller projekt. Detta år har vi möjlighet att välja ut två stipendiater.
Ansök senast den 30 april 2021.
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