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VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2014
Föreningen Tysslinge Företagare
Fakta om året som gått
Per 2014-12-31 hade företagarföreningen 63 betalande medlemmar.
STYRELSEN 2014

Ordförande:
Kassör/Sekreterare:
Övriga ledamöter:
Suppleanter:

Johan Larson
Leif Alén
Britt-Marie Cederström, Bo Wetterstrand & Stina Hammar
Lennart Nilsson & Jonas Forsman

11 protokollförda styrelsesammanträden har ägt rum under året.

Styrelsens berättelse
Uppslutningen vid styrelsens ordinarie möten har varit mycket god. Möteslokalerna har
varierat, Slottsbacken i Garphyttan till Kilsbergen Konferens & Lodge i Ånnaboda. Dessa
lösningar har medfört mindre utgifter för föreningen. Årsmötet genomfördes den 20 mars vid
Folkets Hus, Viagården i Vintrosa.
Tysslinge lokala nämnds ordförande och ersättare har löpande inbjudits till föreningens
ordinarie styrelsemöten, för ömsesidigt informationsutbyte och dialog.
Föreningen har löpande arbetat med viktiga frågor för föreningen och funnits med i bl a.
Örebro kommuns nätverk för Landsbygden, drivit på frågan om etablering av
drivmedelsstation i Garphyttan samt har haft representant i styrgruppen för leaderprojektet
Tysslinge-Ervalla för företagande och boende.
Utöver detta har föreningen arbetat med medlemsrekrytering med hjälp av extern konsult för
att öka medlemsantalet för framtiden.
Föreningen har för andra gången arrangerat en intern after work mässa för att lära känna
varandra och varandras produkter och utbud för att vidare kunna hjälpa varandra med
marknadsföringen. I samband med mässan delades föreningens stipendier ut för första
gången. Mässan avslutades med extern föreläsning av Lisa Arenö. Mässan genomfördes på
Slottsbacken i Garphyttan den 20/10-14. Många medlemmar deltog och mässan var mycket
uppskattad och målsättningen är att denna även fortsättningsvis skall bli återkommande.
Under 2014 har föreningen producerat en ny uppdaterad version av medlemskatalogen som
distribuerats ut till alla hushåll inom vårt verksamhets område. Ett mycket bra och uppskattat
sätt att förmedla föreningens verksamhet och bredd. Katalogen presenterades i samband med
en grillkväll för medlemmarna och deras familjer vid Ånnabosjön.
Ovanstående satsningar har möjliggjorts tack vare ekonomiskt stöd från Örebro kommun, som
ser vår verksamhet på landsbygden som mycket viktig.
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Under hela året har styrelsen, regelbundet skickat ut information via e-post, samt lagt upp
uppdateringar om verksamheten på föreningens Facebookgrupp och hemsida.
Årets aktiviteter/verksamhet
Under året har föreningen arrangerat eller deltagit i följande aktiviteter:
Årsmöte
Medverkan vid Tysslingedagen
Grillkväll/katalogpresentation
Kilsbergskanten
After work mässa
Frukostmöte/presentation SM
Hockeykväll

20/3
9/5
12/6
16-17/8
20/10
18/11
26/12

Viagården Vintrosa
Viagården Vintrosa
Ånnabosjön
Lekeberg
Slottsbacken, Garphyttan
Ånnaboda
Behrn Arena

Utöver detta har föreningen varje månad (första måndagen kl. 12,00) bjudit in till
spontanluncher på Slottsbacken i Garphyttan där syftet är att möta andra medlemmar och
nätverka samtidigt som vi äter lunch tillsammans. Här har föreningen bjudit medlemmar och
ev. gäster på lunch.
Ekonomisk berättelse 2014
Föreningen har 63 medlemsföretag som betalat medlemsavgift, totalt 37750 kronor.
År 2014 har Tysslinge företagarförening erhållit 130000 kronor i bidrag från Örebro kommun
för de satsningar som gjorts för det lokala företagandet i Tysslingebygden.
Kostnader i samband med olika event som Tysslingedagen, Kilsbergskanten, spontanluncher,
frukostmöte, After Work med stipendieutdelning och hockeykväll uppgår till 78717 kr.
Den stora marknadsföringsposten under året har varit revideringen och nytrycket av vår
medlemskatalog, totalt 81213 kr. Övrig reklam 6101 kr.
Kostnadsersättning till styrelsen för 2014 uppgick till 17200 kr. Omkostnader för sammanlagt
11 styrelsesammanträden, årsmöte, bankkostnader, lokalhyra, IT har varit 16628 kronor.
Sammanfattningsvis har föreningens ett underskott på 32109 kronor för verksamhetsåret
2014.
Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
187988 kronor
Årets resultat
-32109 kronor
Summa
155879 kronor
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs
Summa

155879 kronor
155879 kronor
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Vintrosa den 4-mars 2015

......................................................
Johan Larson, ordförande

.....................................................
Bo Wetterstrand Ledamot

......................................................
Leif Alén, kassör

.....................................................
Britt-Marie Cederström, ledamot

......................................................
Stina Hammar, ledamot

.....................................................
Jonas Forsman, suppleant

......................................................
Lennart Nilsson, suppleant

