Öckerö Företag
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsåret utgörs av tiden mellan föreningens årsmöten, normalt perioden mars-februari.
Verksamhetsåret inleddes med årsmöte den 2 mars på Havskatten. Mötet samlade ca 30 deltagare.
Annika Berg från utvecklingsprojektet Göteborgs Skärgård berättade för mötet om projektets arbete
och målsättning. Detta är ett projekt där både norra och södra skärgården arbetar gemensamt för en
ökad besöks- och turistnäring.
På årsmötet valdes Magnus Jonasson till ordförande och efterträdde därmed Pär Simonsson. Det
beslutas också att:
•
•

en förändrad struktur för årsavgiften skulle utredas och presenteras senare under året
föreningens namn skulle ändras till ”Öckerö Företag”

Styrelsen har under året avhållit 10 möten.
Styrelsearbetet har bl.a. avhandlat: struktur, funktion, profil, kommunikation, uppföljningslogg, BNR,
nyföretagande, profilering, event och medlemsträffar, Facebook/hemsida och en hel del annat.
Vid olika tillfällen har arbetsgrupper bildats för hantering av särskilda frågor.
I övrigt kan omnämnas:

Medlemsträff 9 september
En uppskattad medlemsträff hölls den 9 september på Länkarna i Klåva med föredrag av Magnus
Helgesson. Vid detta möte presenterades också årets företagare 2015 som blev Mattias och Åke
Olofsson, Hönö Schakt.

Strategimöte som input till BNR
Ett särskilt strategimöte med styrelsen hölls den 25 oktober där vi diskuterade olika frågor som vi
ville att våra representanter i Besöks- och Näringslivsrådet skulle ta med i rådets fortsatta arbete.
Bland annat:
•
•
•

Stödjande av besöksverksamhet under lågsäsong
Entreprenörsdag för olika åldrar, skolungdom möter företagare
Marknadsföring av vad som finns att göra i Öckerö kommun

•
•
•
•

Utbildningar av olika slag, exvis hur man vinner upphandlingar
Anordnande av en företagsmässa/”Företagsvågen” (typ Konstvågen)
Förbättring infopoints
Utveckla konceptet med skärgårdsbåt/buss

Ett direkt resultat av detta är att vi har startat en ansökningsprocess för att söka pengar från Leader
programmet, Södra Bohuslän, till ett projekt- EVENT365- som syftar till att utöka eventkalendern till
att omfatta alla årets månader och därmed öka antalet besöksanledningar i kommunen.

Förändrad medlemsavgift
Förslaget till förändrad struktur för årsavgiften till föreningen presenterades för en extra
föreningsstämma den 14 november. Förslaget, som godkändes av stämman, innebär att en
serviceavgift på 500 kr/anställd skall debiteras medlemmarna. Tillkommer 10 kr i medlemsavgift.
Fakturor har gått ut början februari till alla medlemmar avseende 2017.

Medlemskommunikation
Föreningen har arbetat med att förbättra sina metoder för medlemskommunkation. Bl.a. är
hemsidan bättre uppdaterad och vi syns med mer inlägg på Facebook. Dessutom har ett system för
medlemsadministration anskaffats samt dator för detta system. Detta förenklar all fakturering och
annan direkt kommunikation då vi också i systemet kan nå medlemmar med riktad information både
med avseende på geografi och bransch.

Samverkan Öckerö kommun
Under året har samverkansarbetet med Öckerö Kommun intensifierats, främst genom föreningens
medverkan i BNR men också genom samarrangerandet av gemensamma frukostmöten som hålls i
kommunhuset första onsdagen varje månad. Hittills har 5 möten hållits med mellan 50-60 deltagare
per gång. Fokus här ligger på information om vår verksamhet samt att ge utrymme för nätverkande
mellan deltagarn
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