
Företagsamnora - Verksamhetsförklaring, vision och plan för 2022 
 

Företagsamnora startade år 2000 och är en ideell föreningen för och med 

företagsamma kvinnor. Vi är ett lokalt affärsnätverk i Nyköping och Oxelösund med ett antal 

medlemmar från grannkommunerna såsom t ex Trosa, Gnesta och Katrineholm.  

Finansiering sker genom medlemsavgifter, bidrag från Nyköpings och Oxelösunds 

kommun, seminarie- och utbildningsavgifter, näringslivsstöd/sponsring samt ideellt arbete.   

 

Vår vision är att synliggöra, främja och utveckla kvinnor som driver företag samt verka för 

nätverksbyggande och skapa mötesplatser där affärskontakter och nya tankar och 

idéer kan utvecklas. Vi åstadkommer detta genom att arbeta för att ge aktuell information till 

våra medlemmar, bjuda in till medlemsmöten, seminarier och workshops samt erbjuda 

utbildningar, projektarbeten, föreläsningar och inspirerande företagsbesök. Vi vill även 

stimulera till samarbete och dra nytta av varandras kompetenser.  

Vi erbjuder medlemmarna en marknadsplats på vår hemsida och Facebook, Instagram, 

samt att vid interna och externa aktiviteter verka för en exponering av våra branscher och 

medlemmar.  Hemsidan skall vara aktuell och innehålla nyheter och aktiviteter med bra 

information till våra medlemmar. Vi erbjuder även sextio minuters intern affärsrådgivningen 

till våra medlemmar, med efterföljande utvärdering och uppföljning.  

Vi uppmanar våra medlemmar att delta i olika frukost- och lunchmöten samt olika 

Workshops, såsom Morgonsoffan, Nyföretagarcentrum och Affärsnätverket i Oxelösund 

samt kommunernas lunchmöten. Vi fortsätter aktivt att arbeta framåt i samverkan med 

Nyköpings Näringslivsstrategi. Vi vill upprätthålla hög kvalitet, effektivitet och fortsätta 

utveckla våra möten, utbildningar och aktiviteter under 2022. 

 

Intentioner 2022 

o Vi kommer följa upp vår årliga medlemsenkät och låta resultatet guida vår 

verksamhet, samt göra en ny mätning under hösten. 

o Vi vill öka antalet företagare i föreningen genom att synliggöra Företagsamnora och 

dess medlemmar vid olika evenemang för att skapa intresse hos kvinnor att starta 

företag.  

o Vi vill fortsätta att ha föreläsningar, träffar och workshops kring ämnen som berör 

och stärker medlemmarna. 

o Vi vill arbeta för att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra medlemmar att 

kunna växa med sina företag.  

o Vi vill skapa trygghet genom att vi har stor kompetens inom organisationen, vilket gör 

det enkelt att få till en affärsrådgivning när behoven uppstår.  

o Vi vill vara stimulerande genom att vi både skapar egna, och informerar om andras, 

olika nätverksträffar kring inspirerande och utvecklande ämnen.  

o Vi vill skapa förutsättningar för våra medlemmar att skapa gemensamma projekt eller 

hitta samarbeten i olika former, som stärker deras företag.   

 


