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Verksamhetsberättelse för år 2015
Fakta om året som gått
Per 2015-12-31 hade föreningen 66 betalande medlemmar
Styrelsen 2015
Ordförande:
Kassör/Sekreterare:
Övriga ledamöter:
Suppleanter:
Adjungerade:

Mats Röstlund
Leif Alén
Lennart Nilsson, Bo Wetterstrand och Britt-Marie Cederström
Ebbe Holmberg, Jonas Forsman
K-G Granberg, Larz Lundberg, Lena Selander

12 protokollförda styrelsemöten har ägt rum under året (varav 1 konstituerande möte)

Styrelsens berättelse
Deltagandet vid styrelsens ordinarie möten har varit mycket gott. Möteslokalerna har delvis varierat
mellan Slottsbacken i Garphyttan, Kilsbergens Konferens & Lodge i Ånnaboda samt Lanna Bokcafé i
Vintrosa. Årsmötet hölls den 4:e Mars i Viagården, Folkets Hus i Vintrosa.
Föreningen har löpande arbetat med frågor som gynnar utveckling på landsbygden, med information
om företagande i Tysslingeområdet samt med nätverkskapande aktiviteter inom och över
kommungränserna. Under det gångna året har föreningen erbjudits att informera Örebro Kommuns
Landsbygdsnämnd om sin verksamhet samt erbjudits inkomma med remissvar angående
Landsbygdsprogrammet. Dessa två möjligheter har tacksamt tillvaratagits och föreningen har fått
erkänsla för sitt engagemang som en betydelsefull aktör i vår länsdel.
Medlemmarna är stommen i föreningen och mycket tid har avsatts för att lyssna på deras
uppfattning om hur föreningen upplevs företräda deras intressen. En medlemsenkät genomfördes
under året och den återkoppling som erhölls har bland annat lagts till grund för nästa års handlingsoch verksamhetsplan. Denna medlemsenkät genomfördes av en extern konsult som genererade en
rapport till föreningens styrelse.
Nätverkande mellan länets företagarföreningar har på vår förenings initiativ intensifierats under det
gångna året. Syftet har främst varit att utbyta erfarenheter och framgångsrecept i landsbygdsfrågor.
En studieresa ihop med Ervallas och Glanshammars föreningar och med destination Samverkarna i
Odensbacken genomfördes under tidig höst. Förutom den positiva interaktion som skedde mellan
deltagarna under resan och det informationsutbyte som gavs om pågående aktiviteter så har ett
forum för kontinuerlig dialog skapats – en ny ”landsbygdssäkrad” sammanhållande kraft.
Ett samarbete med Lekebergs Företagare har inletts och föreningen har fått möjlighet att ta del av
deras utveckling – i synnerhet deras framgång med stort deltagande i företagsfrukostmöten.
Återkommande frukostmöten har återupptagits inom vår förening och under året har vi haft 2 st.

2(4)
Vi har även fortsatt med våra allt mer uppskattade spontanluncher. Vi har under året haft 11 st
fördelade på några olika ställen.
Vi har under året arbetat ytterligare med att sprida information om föreningen och framför allt dess
medlemmar. Sålunda har vi förutom att vi uppdaterat medlemskatalogen även tagit fram ett bildspel
som finns på 5 utplacerade TV-monitorer. Dessa finns hos ICA i Vintrosa, Tant Grön, Ånnaboda,
Gubbarna på Slottsbacken och Lanna Bokcafé.
En annan fokuserad aktivitet för information om företagandet i Tysslingeområdet har varit
införskaffande av informationstavlor till Vintrosa och Garphyttan.
Vintrosaskylten med bygglov har fått starttillstånd och kommer att monteras upp vid Qstars
bränslestation vid Vintrosa Centrum.
Garphytteskylten är kopplad till Qstar´s planerade etablering vid den södra infarten i samhället och
bidragsansökan för ändamålet har bordlagts.
Information via sociala media; morgondagens arena för marknadsföring, kontaktskapande etc.
Föreningen har utvecklat informationen via hemsida och Facebook. Vi upplever att medlemmarna är
intresserade av och engagerade i teknik- och media utvecklingen. Det finns dock ett utbildningsbehov
för medlemmar och föreningens styrelse för att kunna avancera och optimera kommunikationen.
En fråga för planen 2016.
Ett engångstillfälle för information om föreningen var Örebro 750-års jubileum – ett evenemang som
engagerat föreningen särskilt under 2015. Ett informationspaket sammanställdes och föreningen
deltog i Slottsparken med ett marknadsstånd.
Ett par gånger under året har vi även mailat ut ett nyhetsbrev om föreningens aktiviteter till
medlemmarna.
Den länge efterfrågade etableringen av bränslestationen i Garphyttan är ett projekt som tyvärr inte
ser ut att bli realiserat trots stort engagemang från samtliga berörda parter under mycket lång tid.
Landsbygdsutveckling i all ära men i detta avseende har invånare och företag i Garphyttan inte haft
någon fördel. Vi i föreningen anser att en ytterligare fördröjning inte är acceptabel och återkommer i
frågan i samband med Verksamhetsplanen 2016.
Liksom under tidigare år ställde ett antal av föreningens medlemmar ut tillsammans i Viagården på
Tysslingedagen. Tysslingedagen har utvecklats över kommungränsen på så sätt att även
medlemsföretag som ligger i Lekebergs kommun med postadress Vintrosa kan medverka. En
framgång för föreningens medlemmar.
Föreningens stipendier har delats ut för andra gången. Detta skedde i samband med en spontanlunch
hos Lekhyttans Kök & Kiosk.
Företagsstipendiet tilldelades Stina Hammar, Hammarverket och våra Idrottsstipendier för flickor
resp pojkar gick till Garphyttans fotbollstjejer och Team Solberga MX Racing, Joakim och Emil
Berggren.
På grund av den rådande och svåra flyktingsituationen har föreningen bidragit med 10.000:- till
insamlingen Världens Barn. En i högsta grad prioriterad insats.
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Den planerade After Work-aktiviteten under hösten fick av olika anledningar skjutas upp och
genomfördes istället under januari 2016.

Ekonomisk berättelse
Några företag har avvecklat och lämnat föreningen samtidigt som vi fått ett antal nya medlemmar.
Föreningen har 66 medlemsföretag som betalat medlemsavgift, totalt 39250 kronor.
År 2015 har Tysslinge företagarförening erhållit 167649 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, spontanluncher, frukostmöten,
stipendieutdelning och Östernärkeresa uppgår till 41986 kr.
Uppdatering av katalog och bildspel inkl monitorer, totalt 74020 kr. Övrig reklam 2063 kr.
Kostnadsersättning till styrelsen för 2014 uppgick till 17600 kr. Omkostnader för sammanlagt 12
styrelsesammanträden, årsmöte, bankkostnader, lokalhyra, konsultkostnader, IT, bygglov har varit
23108 kronor.
Bidrag till insamlingen Världens barn 10000 kronor.
Sammanfattningsvis har föreningens ett överskott på 38122 kronor för verksamhetsåret 2015.
Det kan då vara värt att påpeka att kostnaden för After Work 25470kronor inte ingår då denna
belastar 2016.

Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel

155879 kronor

Årets resultat

38122 kronor

Summa

194001 kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs

194001 kronor

Summa

194001 kronor
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Vintrosa den 16 mars 2016
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Mats Röstlund, ordförande

Bo Wetterstrand Ledamot

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

Britt-Marie Cederström, ledamot

......................................................
Lennart Nilsson, ledamot

......................................................
Ebbe Holmberg, suppleant

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

