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Verksamhetsberättelse för år 2017
Fakta om året som gått
Per 2017-12-31 hade föreningen 78 betalande medlemmar
Styrelsen 2017
Ordförande
Kassör/Sekreterare
Övriga ledamöter
Suppleanter
Adjungerade

Mattias Svensson
Leif Alén
Lena Selander, Bo Wetterstrand, Lars Borgström
Lennart Nilsson, Sara Sommar
Larz Lundberg, K-G Granberg

11 protokollförda styrelsemöten har ägt rum under året.

Styrelsens berättelse
Det gångna årets verksamhet 2017 har vi arbetat med:




Medlemskommunikation / Information.
Värva nya medlemmar med ambition att nå 100
Skapa värde för medlemmarna genom olika former av aktiviteter som träffar och
utbildningar

Dessa punkter har vi jobbat med, som grund till handlingsplanen för 2017:
Vi har visat upp Tysslinge företagarna på olika evenemang och sponsrat evenemang i bygden,
exempelvis Tysslingedagen, Vintrosamästerskapen och Julmarknad i Vintrosa.
Katalog och bildspel har uppdaterats under året. Vi har även påbörjat ytterligare en stor uppdatering
av samtliga media och tanken är att katalogen under 2018 kommer att tryckas och delas ut till
samtliga hushåll inom vårt område.
Föreningens skylt i Vintrosa kom äntligen på plats. Även denna information kommer att uppdateras
cirka varje halvår.
Vi har försökt lyfta vår Facebooksida genom att informera om våra träffar och mötensamt genom en
presentation av styrelsemedlemmarna 2017.
Nyhetsbrevet har utkommit 2 gånger under året som ett sommar- och ett nyårsbrev..
Nya medlemmar har tillkommit under årets lopp och vissa har lämnat föreningen. Ett mål är att det
ska vara 100 medlemmar i Tysslinge företagarna. I nuläget är det 78 medlemmar. Medlemsvärvning
sker fortlöpande genom att utnyttja personliga kontakter och att kontakta nystartade företag.
Vi har haft utbildning till medlemmar i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), som enligt lag alla
företag ska besitta kunskaper inom.
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Spontanluncherna som erbjuds varje månad har alternerats mellan föreningens restauranger. En
aktivitet som växt i popularitet. Under året har det tillkommit en restaurang i Örebro. Möjligen kan
det locka medlemmar som arbetar i Örebro att medverka när luncherna hålls i stan. Detta är en
aktivitet där medlemmarna kan skapa nya kontakter, nå ut med sitt företag, skapa fler arbetstillfällen
samt ges möjlighet till samarbeten flera företag emellan.
Till årsmötet hade vi bjudit in olika representanter som informerade om vilka olika bidrag som
företag har möjlighet att söka.
Vi har delat ut våra årliga stipendier som i år gick till:
Årets företagsstipendie: Pernilla och Susanne Nilsson som driver Tant Grön.
Årets pojkstipendie: Filip Andersson, skidåkare från Garphyttan.
På grund av brist på nomineringar har vi tyvärr inte kunnat dela ut något flickstipendium i år.
Den planerade medlemsdagen/trivseldagen/familjedagen i Garphyttan fick tyvärr ställas in på grund
av för litet intresse.
Årets julklapp till medlemmarna var julbord i Ånnaboda. Det uppskattades av medlemmarna som
medverkade. Under detta tillfälle delades stipendiet för 2016 ut. En kortare information om
föreningen gavs samt en presentationsrunda av medlemmarna som var på plats.
Styrelsen har genomfört en medlemsenkät där medlemmar har svarat olika frågor om sitt
medlemskap och önskemål angående information, utbildning, marknadsföring etc. Tanken är att
denna skall vara en god grund för handlingsplanen för 2018.
Föreningen deltar dessutom regelbundet i Landsbygdsgruppens möten.
Övriga aktiviteter som behandlats med prioritet under det gångna året:




Bränslestation i Garphyttan. Aktör Green Petroleum har som mål att prospektering sker
under vår/sommar 2018.
Hjärtstartare jobbar vi på att få ut till någon av våra medlemmar 2018.
Tysslingedagen, årligt event under Kristi himmelsfärdshelgen. Ger medlemmar en möjlighet
att visa upp sitt företag och knyta kontakter.

3(5)

Ekonomisk berättelse
Något företag har avvecklat och lämnat föreningen samtidigt som vi fått ett antal nya medlemmar.
Föreningen har nu vuxit till 78 medlemsföretag/föreningar som betalat medlemsavgift, totalt 48500
kronor.
År 2017 har Tysslinge företagarförening erhållit 172730 kronor i bidrag från Örebro kommun för de
satsningar som gjorts för det lokala företagandet i Tysslingebygden.
En regelbunden aktivitet har varit våra spontanluncher då vi träffats och ätit hos våra olika
medlemmar 11260 kr.
I år bjöd vi dessutom medlemmarna till en träff med julbord i Ånnaboda 17985 kr.
Olika marknadsaktiviteter i form av annonsering, skyltning, mässor, bildspel etc 13602 kr.
Vi har delat ut två stipendier, företag och idrottspojkar, till en kostnad av 10103.
Vi har haft en brandutbildning 5625 kr. En utbildning till glädje såväl för oss som företagare, som har
vissa skyldigheter, som för oss som individer.
Vi har inhandlat huvtröjor att använda av arrangörerna vid medlemsevent för 11698 kr.
Omkostnader för sammanlagt 11 styrelsesammanträden, årsmöte, bankkostnader, lokalhyra, IT har
varit 8051 kronor. Kostnadsersättning till styrelsen för 2017 uppgick till 16400 kr.
Bidrag till insamlingen Världens barn 2000 kronor.
Sammanfattningsvis har föreningens ett överskott på 124505 kronor för verksamhetsåret 2017.
Då skall påpekas att vi under året påbörjat ett omfattande arbete att uppdatera våra olika kanaler –
katalogen (som vi denna gång planerar att trycka och distribuera), hemsidan, bildspelen och skylten i
Vintrosa. Kostnaderna för detta kommer att belasta verksamhetsåret 2018.
Förslag till vinstdisposition
Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel

134708 kronor

Årets resultat

124505kronor

Summa

259214 kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs

259214 kronor

Summa

259214 kronor

Se bilaga Balansrapport och Resultatrapport
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Vintrosa den 13 mars 2018

......................................................
Mattias Svensson, ordförande

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

......................................................
Lena Selander, ledamot

......................................................
Sara Sommar, suppleant

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

.....................................................
Lars Borgström, ledamot

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

