Företagsamnoras
Verksamhetsberättelse 2021

Våra två första fantastiska stipendiater; Linda Nilsson och Linda Engström.
Då pandemin gjorde att vi inte kunde dela ut 2020 års stipendium det året, delades
både 2020 års stipendium och 2021 års stipendium ut samtidigt. På bilden flankeras
stipendiaterna av delar av juryn; Anna Falk, Marknads- och Kommunikationschef
Sörmlands Sparbank samt Maria Karlsson, Divisions- och Näringslivschef Nyköpings
kommun. Saknas gör Margreth Freij, Affärsutvecklare Almi.

Verksamhetsberättelse 2021
Företagsamnora organisationsnummer: 817605-5419
Styrelsen:
• Marie-Louise Holm, Vice ordförande/Tillförordnad ordförande
• Britta Jakubenko ordförande/Vice ordförande
• Ulla-Kari Stumpp Jansson, Sekreterare
• Gerd Karlsson, Kassör
• Marita Skårelid, Medlemsansvarig
• Linda Nilsson, Sociala medier
• Susanne Öjert, Webb sociala medier
• Helén Gryth, Suppleant
• Linda Engström, Suppleant

Linda Engström, Susanne Öjert, Helén Gryth, Marie-Louise Holm, Gerd Karlsson, Ulla-Kari
Stump Jansson, Marita Skårelid och Linda Nilsson. Saknas gör Britta Jakubenko.

Ekonomisk rådgivare:
• Ingrid Carlson
Revisorer:
• Ann Axelsson
• Gabriella Axelsson
Revisorssuppleant:
• Sonja Westerberg
Valberedning:
• Madelene Pettersson
• Susanne Sabith
• Inger Wickbom
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Styrelsen har haft 18 ordinarie protokollförda möten under 2021 varav 2 har varit
konstituerande.
Styrelsenärvaron har varit 65% aktivt och intensivt arbete.

Verksamhet 2021
Året startade tufft och osäkert och pandemin fortsatte härja fritt. Vi valde att sprida så
mycket viktig och innehållsrik information som möjligt, så ingen medlem skulle känna
sig ensam utan att veta vart hon kunde vända sig för råd och stöttning. Först efter
sommaren kunde vi äntligen komma igång med alla spännande aktiviteter och hade
ett gediget och ambitiöst program. En av de stora händelser detta år var utdelningen
av vårt stipendium. Då det ställdes in under 2020 kunde vi dela ut både 2020 års och
2021 år stipendium samtidigt. Det var både mäktig och högtidlig att se de två lyckliga
stipendiaterna få motta blommor och den stora checken.
Under 2021 fokuserade vi på följande områden:
•

Företagsrelevanta och aktiva lunchmöten, föreläsningar och workshop kring
medlemmars företagande i syfte att stärka, stötta och höja företagsamheten.

•

Digital strategi genom föreläsningar och workshop

•

Samverkan genom nätverksträffar kring inspirerande och utvecklande ämnen.

Enkät
Genom att vi under fyra 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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Hela 46% valde att svara på årets enkät. Det är en ofantligt hög siffra och visar tydligt vilken
engagerad förening vi är
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Känner du dig trygg i din roll som företagare?
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Glädjande nog visar svaren att andelen av oss som känner oss trygga i våra roller har ökat till hela
64%.

Hur har omsättningen i ditt företag förändrats senaste året?
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Har du samarbetat med andra företagare i Företagsamnora
senaste året?
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Dessa siffror visar av ca 80% av oss önskar eller har samarbeten med andra företagare i föreningen.

Marknadsföring
Även detta blev ett annorlunda år där vi första halvåret hade mestadels digitala
möten i stället för fysiska. Under hösten blev det äntligen möjligt att ha fysiska möten.
Vi har speciellt försökt att synas mer i Oxelösund genom att lägga workshops där.
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 företagsutbildning.
Höstmöte och utdelning av Stipendium på Slottet. Det var en väldigt mysig och
festlig kväll med stipendieutdelning och middag med underhållning. Stipendiaterna
Lina Nilsson och Linda Engström kommer även uppmärksammas under
Näringslivsdagen den 11:e mars 2022 där stipendiet delas ut offentligt.
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Medlemsmöten 2021
Det blev ett annorlunda år där vi återigen fick bemöta den pågående pandemin. Den
första fysiska träffen kunde vi genomföra först i juni och genomförde till och med
årsmötet i förändrad form; per Capsulam. Hösten däremot innebar många
spännande, roliga och intressanta möten genom luncher, workshops och
medlemsmöten.
Vi i styrelsen tycker att vi fick ihop ett förstklassigt program för hösten 2021:
Luncher
Vi möttes på Hellmanska gården där samtliga som ville presenterade sin verksamhet
och hade med sig sökningar
o 31 augusti
o 21 september
o 19 oktober
o 23 november
Höstens workshopsprogram
o 14 september; Genomgång av Facebook Business Suite med Linda Nilsson
o 28 september; Ayurveda med Helén Gryth
o 12 oktober; Let´s talk about Instagram & Reels med Linda Nilsson och
Helen Gryth
o 26 oktober; Canva – enkel grafisk design med Britta Jakubenko
o 9 november; Högkänslighet (HSP) med Marita Skårelid
o 10 november; Skapa ditt företags helhetsupplevelse online och öka din
synlighet! med Linda Åkerlund
o 16 november Demenssjukdomar och Bemötande med Marianne Lönnmo
o 17 november; Canva – enkel grafisk design med Britta Jakubenko
o 23 november; Skapa ditt företags helhetsupplevelse online och öka din
synlighet! med Linda Åkerlund
o 30 november; Let´s talk about Instagram & Reels med Linda Nilsson och
Helen Gryth

Årets genomförda medlemsmöten och aktiviteter
Januari 2021
➢ Kommunens Coronamöte rapport från Marie-Louise Holm
➢ Informationsspridning
➢ Campus Nyköping Företags företagsutbildning. Kursen Strategi och digital
affärsutveckling fortsatte, där merparten av deltagare kommer från
Företagsamnora
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Februari 2021
➢ Kommunens Coronamöte rapport från Marie-Louise Holm
➢ Informationsspridning

Mars 2021
➢ Kommunens Coronamöte rapport från Marie-Louise Holm
➢ Informationsspridning
➢ Årsmöte per Capsulam

April 2021
➢ Kommunens Coronamöte rapport från Marie-Louise Holm
➢ Informationsspridning

Maj 2021
➢ Informationsspridning

Juni 2021
➢ Sommarfest med fysiskt möte (äntligen!) och god picknick.
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Augusti 2021
➢ Lunchmöte på Hellmanska gården

September 2021
➢ Workshop Facebook Business Suite med Linda Nilsson

➢ Lunchmöte på Hellmanska gården

➢ After Work på Nyköping Brewing Company

Oktober 2021
➢ Workshop Let´s talk about Instagram & Reels med Linda Nilsson och
Helen Gryth
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➢ Workshop Canva med Britta Jakubenko

➢ Lunchmöte på Hellmanska gården

November 2021
➢ Workshop Högkänslighet med Marita Skårelid

➢ Workshop Demenssjukdomar och bemötande med Marianne Lönnmo

➢ Workshop Skapa ditt företags helhetsupplevelse online och öka din
synlighet med Linda Åkerlund
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➢ Medlemsenkät sändes ut och svaren sammanställdes

➢ Höstmöte och utdelning av Stipendium på Slottet

➢ Lunchmöte på Hellmanska gården
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Medlemmar i Företagsamnora
Vid årets slut noterade vi att vi var 65 medlemmar.
Affärsrådgivning; Vi har haft 54 timmar affärsrådgivningar i grupp och 10 timmar
enskilt. Vi har även haft ett antal nätverksträffar i form av lunchmöten samt afterwork.
Vår intention var en fortsatt god och omfattande kommunikation och kontakt med
Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Vi har haft givande dialoger med Oxelösunds
kommun och fortsatt varit starkt representerade i arbetsgruppen för Nyköpings
näringsliv, där vår representant har varit Marie-Louise Holm.
Nyköpings kommuns näringslivsenhet fortsatte under våren med gruppen Stödjande
insatser för näringslivet som haft omfattande mötesfrekvens sedan i mars 2020 fram
till sommaren 2021. Vår representant har varit Marie-Louise Holm.
Vi har aktivt spridit och delgivit föreningen den information som kan vara intressant
och givande ur ett företagsamt perspektiv. Ansvarig för mailutskick och den externa
informationen på Facebook har varit Susanne Öjert.
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Sök Företagsamnoras stipendium 2022

Gå in på Företagsamnoras hemsida och läs mer om vårt fina stipendium. Se även till
att skicka in en ansökan och sök detta stipendium för att utveckla din verksamhet
eller projekt. Ansök senast den 31 maj 2022.
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Slutord från ordförande:
Företagsamnora är ett unikt affärsnätverk som drivs helt utan ekonomisk vinning. Vi
är en ideell förening, vars drivkraft och mål är att hjälpa, stötta och stärka varandra.
Det är alltid spännande och givande att möta likasinnade och få bolla idéer, fråga om
råd eller kunna hjälpa någon annan. Därför vill vi skapa förutsättningar för
nätverksbyggande och skapa mötesplatser där affärskontakter och nya tankar och
idéer kan skapas och utvecklas. Vi vill stimulera till samarbete och dra nytta av
varandras kompetenser.
Jag tror verkligen att vi medlemmar vill lära känna nya människor och utöka våra
nätverk. I vår förening finns företagare, ledare och andra företagsamma kvinnor, som
tillsammans utgör en stor och viktig del av samhället och med kompetens och
kunskap inom de flesta områden. Vi är en förening utan ekonomiska vinstintressen.
Istället är vår vinst; mångfald, gemenskap och ett stort engagemang.

Nyköping den XX mars 2022

……………………………
Marie-Louise Holm
Tf Ordförande

……………………………………
Britta Jakubenko
Vice ordförande

…………………………….
Marita Skårelid
Medlemsansvarig

……………………………………
Linda Nilsson
Sociala medier

…………………………….
Ulla-Kari Stumpp Jansson
Sekreterare

……………………………………
Susanne Öjert
Webb och sociala medier

……………………………
Gerd Karlsson
Kassör

……………………………
Helén Gryth
Suppleant

……………………………
Linda Engström
Suppleant
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