
 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2017 
Årsmötet avhölls på Länkarna i Hönö Klåva den 15 mars. Det var ett välbesökt möte och 
Thomas Ek med förflutet inom OBH Nordica höll ett uppskattat föredrag.  

Styrelsens sammansättning och arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva ledamöter enligt följande: 

På årsmötet valdes följande nya ledamöter in: Mattias Olofsson, Helena Sallander, Dan 
Modin och Lena Hegg. Lena Hegg utsågs till sekreterare i styrelsen för en period om två år. 

Följande ledamöter omvaldes: Sven-Göran Hansson, Ulf Emanuelsson, Christer Olofsson, 
Aina Nilsson-Ström och Erina Tillander. 

Vald sedan tidigare möte på två år: Magnus Jonasson (ordf.) och Carina Larsson (kassör) 

I samband med detta avtackades avgående ledamöterna Pär Simonsson, Lars-Göran 
Unger och Lennart Samuelsson.  

Styrelsen har sedan föregående årsmöte sammanträtt vid 11 tillfällen. Arbetet har, 
förutom ekonomi och medlemsadministration, varit organiserat i arbetsutskott – 
kommunikation, utbildning och medlemsevent. Uppstarten av Event 365 projektet har 
under året hanterats i ett eget tillfälligt utskott. 

Ekonomi och medlemstatus 
Årets omsättning uppgick till 331 tkr (exkl. Event 365 bidrag) vilket har gett ett resultat om 
208 tkr. Av årets omsättning utgör 58 tkr bidrag från kommunen för samfinansierade 
aktiviteter (event och utbildningar inkl. kringkostnader). Tillsammans med tidigare 
balanserade överskott finns totalt ca 260 tkr till förfogande för kommande år. Anledningen 
till det stora överskottet är att föreningen p.g.a. osäkerheten ang. Event 365 och det sökta 
bidragets slutliga storlek (se nedan), har velat hålla en reserv för tillkommande kostnader. 
Överskottet kommer att spenderas på medlemsaktiviteter framöver. 

Föreningen har ansökt om, och beviljats, inträde i momsskyldig verksamhet from 1 jan 
2017. Momsskyldigheten har medfört avdragsrätt för ingående moms vilket resulterat i en 
kostnadssänkning om ca 15 tkr. 

Antalet medlemmar per 15 mars 2018 uppgår till 122 företag. 



 

 

Event 365 
En stor del av årets arbete har kretsat runt Event 365. Detta är vårt projekt som syftar till 
att skapa fler besöksanledningar i Öckerö kommun med fokus på vinterhalvåret. 
Annorlunda uttryckt, vi vill ha hit fler besökare som spenderar pengar i vår kommun för att 
skapa bättre underlag för oss alla boende i kommunen med service, restauranger, affärer 
etc. och undvika den säsongsmässiga nedgång som tyvärr drabbar allt för många 
kommuner under vintern. 

Arbetet med ansökan om finansiering från Leader Södra Bohuslän påbörjades i januari 
2017 och processen pågick under åtta månader fram till ansökan godkändes av 
Jordbruksverket i september. Totalt har vi beviljats ca 2 Mkr motsvarande 70% av 
totalkostnaden för att under tre år driva projektet. Öckerö Företag och Öckerö Kommun 
finansierar återstoden med 15% vardera. Med detta har föreningen ett ekonomiskt ansvar 
gentemot projektet med ca 120 tkr per år under tre år. 

För dessa medel har vi rekryterat Johan Schmeling som projektledare. Projektet startade 1 
november. En styrgrupp bestående av tolv personer med Aina Nilsson-Ström som 
ordförande har utsetts att leda projektet. 

Kommunikation 
Vi har fr.o.m. maj 2017 startat ett månadsutskick via email till alla medlemmar där vi bl.a. 
refererar vad som avhandlas på våra styrelsemöten. Arbetet med att uppdatera våra 
maillistor har också pågått så att vi nu har korrekta mailadresser till alla medlemmar. 

Arbete har bedrivits med framtagning av grafisk profil och ny broschyr. Andra 
profilhöjande åtgärder har införts som exvis beachflaggor på våra frukostmöten och 
medlemsträffar liksom namnbrickor för oss alla i styrelsen vid dessa tillfällen. 

Vi har under året ökat vår närvaro och informationsspridning på Facebook. Hemsidan har 
blivit uppdaterad med komplett medlemsförteckning. 

Utbildning 
Utbildning om den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) genomfördes den 13 november. 
Mycket välbesökt och uppskattad. 

En utbildning kallad Företag 365, samarrangerad med Öckerö Kommun och Business 
Region Göteborg (BRG), var planerad att starta i september men fick tyvärr ställas in p.g.a. 
för lågt deltagande. 

Medlemsevent 
Vi har under året avhållit totalt nio frukostmöten samarrangerade med Besöks- och 
Näringslivsenheten, Öckerö Kommun. Mötena har generellt varit välbesökta och 
uppskattade. Vid mötena har information lämnats från både Öckerö Kommun och Öckerö 
Företag om aktuella händelser. Vid vissa tillfällen har andra organisationers företrädare 
fått möjlighet att närvara och lämna information.  



 

 

Medlemsträff 12 september avhölls på Restaurang Trubaduren. Dennis Andersson, ”Mr. 
Gothia Cup” gjorde ett mycket uppskattat föredrag om hur han, huvudsakligen på egen 
hand, utvecklade Gothia Cup från en liten och ganska obetydlig fotbollsturnering till ett 
världsevent för fotbollspelade ungdomar.  

På mötet presenterades också projektet Event 365 för medlemmarna och vi utsåg årets 
företagare 2016. Denna fina utmärkelse gick till Ö-Borgen AB, mer känt som Ö-varvet, med 
följande motivering: 

”Årets företag är ett välskött familjeföretag som levt vidare under flera generationer. Företaget 
har ständigt utvecklats genom nya investeringar inom flera olika områden vilket leder till många 
anställningar i kommunen. I en konkurrensutsatt marknad har man lyckats att sätta Öckerö på 
kartan och inom kommunen bidrar man på många sätt genom stöttning och sponsring inom 
olika områden. Under året har man firat 100 år vilket visar på företagets långsiktighet och 
samtidigt fortsätter planeringen för att nästa generation skall föra arbetet vidare.” 

Sponsring 
Öckerö Företag har sponsrat Öckerö Kommuns satsning för att skapa en mer miljövänlig 
hantering av påskfyrarna på öarna. 

Vidare har vi sponsrat Öckerö Pridefestival i Klåva maj 2017. Vi ser detta som ett led i vår 
ansträngning att öka antalet besökare till kommunen. 

BNR 
Vårt deltagande i Besöks- och Näringslivsrådet (BNR) med totalt tre ledamöter har nu 
slutfört sitt andra år. Vi konstaterar att detta i hög grad har bidragit till ett förbättrat 
samtalsklimat mellan Öckerö Företag och kommunens politiker och tjänstemän. Under 
året har det hållits fyra möten samt ett strategimöte vilket är i den omfattning som är 
bestämt. Exempel på resultat från dessa rådsmöten är Event 365-projektet, pågående 
planering för en företagsmässa i kommunen och genomförande av entreprenörsdagar i 
skolan.  

Tidigare ordförande i Öckerö Företag, Pär Simonsson, har varit ordförande i BNR under 
året. Övriga ledamöter från föreningen har varit Christer Olofsson och Ulf Emanuelsson. 
Pär Simonsson avgick som ordförande vid årsskiftet och har ersatts av Christer Olofsson 
på denna post. Magnus Jonasson har gått in som ny ledamot och Ulf Emanuelsson 
kvarstår. 

Övrigt värt att notera…. 
• Föreningen har nu en egen lokal med adress Klåva Hamnväg 12. Där disponerar vi 

ett kontorsrum för Event 365 projektet samt en möteslokal.  
• Överenskommelse har nåtts med Öckerö Kommun om principer för 

samfinansiering av gemensamma projekt och aktiviteter. 
• Beslut har fattats av föreningen Klåva Centrumutveckling (KC) att fr.o.m. 1/1–

2018 upphöra med sin verksamhet och därefter ingå i Öckerö Företag. En modell 
har utarbetats för hur KC skall administreras inom Öckerö Företag. Christer 
Olofsson och Dan Modin är utsedda huvudmän för KC i Öckerö Företag styrelse 



 

 

• I Svenskt Näringslivs enkät över näringslivsklimatet bland kommunerna i Sverige 
har Öckerö Kommun klättrat 20 placeringar till en fin 23 plats. 

• Beslutat om kriterier för att bli ”Årets företagare” 
- Året ska ha inneburit en märkbar positiv förändring, eller händelse, för 

företaget eller dess intressenter 
- Det är önskvärt att företaget/föreningen har satt Öckerö kommun på kartan 

 

För styrelsen 

 

Magnus Jonasson 
Ordf. 

 


