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Verksamhetsberättelse för år 2016
Fakta om året som gått
Per 2016-12-31 hade föreningen 70 betalande medlemmar
Styrelsen 2016
Ordförande
Kassör/Sekreterare
Övriga ledamöter
Suppleanter
Adjungerade

Mats Röstlund
Leif Alén
Lennart Nilsson, Bo Wetterstrand, Mattias Svensson, Lena Selander.
Ebbe Holmberg, Annelie Bergwall-Larsson
Larz Lundberg, K-G Granberg

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

Styrelsens berättelse
Det gångna årets verksamhet har präglats av en uppdelning mellan prioriterade områden för våra
medlemmar.





Medlemskommunikation / Information
Värva nya medlemmar med ambition att nå 100.
Skapa värde för medlemmarna.
Beskriva och assistera i fråga om Bidrag som medlemmar kan söka.

Dessa fokusområden har omsatts i den Handlingsplan som skall gälla för 2017.
Vi har intensifierat arbetet att marknadsföra föreningen och dess medlemmar. Detta genom ny
hemsida, att uppdatera katalogen och bildspelet samt en ny skylt vid macken i Vintrosa.
Vi har haft två stycken utbildningar, en i användning av Facebook för reklam och en i Hjärt-och
lungräddning med hjärtstartare.
Föreningen har blivit medlemmar i Folkets Hus i Vintrosa och Garphyttan vars lokaler vi nu utnyttjar i
viss omfattning.
Föreningen har medverkat till att starta Landsbygdsgruppen Örebro Kommun. Syftet med gruppen är
att öka Kommunens engagemang för landsbygden (i förhållande till nuvarande fokus på utveckling av
Örebro stad) som innefattar föreningarna i Tysslinge, Ervalla, Närkes Kil, Glanshammar och
Östernärke. Kommunens Landsbygdsnämnd och Näringslivschefen skall bidra till att syftet omsätts i
handling.
Föreningen har aktivt medverkat i remissarbetet för Kommunens Landsbygdsprogram som kommer
att realiseras fr o m 2017.
Föreningen har aktivt sökt referenser och framgångskoncept hos andra företagarföreningar. Utöver
de fem föreningarna som ingår i Landsbygdsgruppen så har föreningen i Åsbro besökts samt
Hallsberg och Askersunds arbetssätt och metoder undersökts.
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Som resultat av dessa jämförelser har Tysslinge företagare beslutat att arbetet skall inriktas på
medlemsbefrämjande aktiviteter. Sidospår som inte konkret gynnar föreningens medlemmar skall
undvikas och t ex jippobetonade möten som främst gynnar ”Föreningen” skall inte kopieras.
Föreningen har aktivt sökt samverkan med övriga företagarföreningar med syfte att samtliga våra
medlemmar skall ha möjlighet att nätverka.
En studieresa till Sydnärke planerades med kunde tyvärr inte realiseras pga för lågt deltagande.
Utvärdering om orsaker till detta och möjligheter att på nytt förverkliga denna form av samverkan
pågår.
I Landsbygdsgruppen finns ett gemensamt intresse i frågan om nätverkande.
Övriga aktiviteter som behandlats med prioritet under det gångna året:


After Work i januari hos Bosse på S lottsbacken..



Bränslestation i Garphyttan. Aktör Green Petroleum siktar på prospektering under hösten
2017.



Medlemspresentation och föreningsinformation på skylten i Vintrosa



Spontanluncher som alternerats mellan föreningens restauranger.
En aktivitet som växt i popularitet.



Frukostmöten – har testats som komplement till luncherna



Hjärtstartare, utbildning och inköp.



Stipendier till medlemmar, utdelning och publicering.
Årets stipendiater: Anette Karlsson på Bäck Bed & Breakfast, Sara Helmfridsson med
fotbollsträning i Garphyttan, Andreas Tapper och Markus Klinton med handbollslaget F07/08
i Vintrosa IS



Julklapp till medlemmarna (nyttig/kul/viktig). Det blev ett reflexband med föreningens logga
och en bildekal.



Nyhetsbrev som regelbundet beskrivit föreningens aktiviteter och engagemang.



Facebook annonsering. Test för 170:- resulterade i att 3300 personer nåddes varav 310
resulterade i interaktioner. En kostnadseffektiv form av marknadsföring.



Tysslingebladet har knutits till föreningen – dialog har påbörjats.



Medlemsvärvning sker nu, efter test med olika metoder främst med selektivt urval av möjliga
medlemsföretag och personer som kan hjälpa till som referenser. Nystartade företag i
Tysslingeområdet erbjuds medlemskap via brev så snart publicering skett i NA.



Tysslingedagen, årligt event under Kristi himmelsfärdshelgen. Inkluderar sedan 2016 även
medlemmar och företag väster om E18.



Teater Ruth, en av våra medlemmar engagerades vid årsmötet och genomförde ett
underhållande teaterstycke.
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Ekonomisk berättelse
Några företag har avvecklat och lämnat föreningen samtidigt som vi fått ett antal nya medlemmar.
Föreningen har 70 medlemsföretag som betalat medlemsavgift, totalt 46500 kronor.
År 2016 har Tysslinge företagarförening erhållit 151478 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, After
Work, stipendieutdelning uppgår till 70432 kr.
Vi har intensifierat våra ansträngningar att marknadsföra föreningen och dess medlemmar. Detta
genom ny hemsida, att uppdatera katalogen och bildspelet samt en ny skylt vid macken i Vintrosa,
totalt 105648 kr. Övrig reklam 6250 kr.
Vi har haft två stycken utbildningar i användning av Facebook för reklam respektive Hjärt- och
lungräddning med hjärtstartare 15710 kr. Varje företag skall ju ha en beredskap för Första hjälpen. Vi
har även i samband med detta införskaffat en hjärtstartare att sättas upp hos något av våra
medlemsföretag, 17272 kr.
Kostnadsersättning till styrelsen för 2016 uppgick till 17600 kr. Omkostnader för sammanlagt 12
styrelsesammanträden, årsmöte, bankkostnader, lokalhyra, IT har varit 8509 kronor.
Föreningen har även blivit medlemmar i Folkets hus i Vintrosa och Garphyttan vars lokaler vi
utnyttjar 2000 kr.
Bidrag till insamlingen Världens barn 5000 kronor.
Sammanfattningsvis har föreningens ett underskott på 58693 kronor för verksamhetsåret 2016.

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

193401 kronor

Årets resultat

-58693 kronor

Summa

134708 kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs

134708 kronor

Summa

134708 kronor

Se bilaga Balansrapport och Resultatrapport
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Vintrosa den 15 mars 2017

......................................................
Mats Röstlund, ordförande

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

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

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

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

.....................................................
Mattias Svensson, ledamot

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

