
 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

Årsmötet och styrelsens sammanfattning  

 

Vi hade ett välbesökt årsmöte med många deltagare den 12 mars på Nimbus och lyssnade på ett 
inspirerande föredrag av Olof Röhlander – Bra är det nya Bäst! 

På årsmötet för ett år sedan valdes fyra ny ledamöter in i styrelsen: Martina Lindqvist, Ingela 
Malm Colliander, Ida Torgeby och Jörgen Utbult. Följande ledamöter omvaldes: Gunnar Ström, 
Cassandra Köbbel, Lars-Gösta Alsterberg, Mattias Dombrowe och Dan Modin. 

Övriga i styrelsen: Cassandra Köbbel valdes in som ordförande ordförande för en period om två 
år samt Dan Modin med ett år kvar på sitt förordnande som kassör. 

l samband med detta avtackades avgående ledamöterna Magnus Jonasson och Christer Olofsson.  

Styrelsen har sedan föregående årsmöte sammanträtt vid 9 tillfällen och vi arbetar sedan 
pandemin startade helt digtalt. Arbetet har, förutom ekonomi och medlemsadministration, varit 
organiserat i arbetsutskott; kommunikation, utbildning och medlemsevent. Styrningen av projekt 
Event 365 har fortsatt delegerats till styrelsen för Klåva Centrumutveckling ekonomisk förening 
fram till slutet av Oktober och slutrapporten har styrelsen arbetat vidare med.  



Öckerö Företag, Verksamhetsberättelse 2020 

2 (5) 
 

 Ekonomi och medlemstatus 

Årets omsättning uppgick till 880 202 kr med ett negativt resultat på -11 060 kr. Av årets 

omsättning utgör ca. 28 000 kr nettobidrag från BNE-Öckerö Kommun för gemensamma 

aktiviteter, i huvudsak utbildning, event/föredrag, marknadsföring och företagsfrukostar. 

Sedan 2020 har Öckerö Företag agerat som en förening då Klåva centrum utgick 2019. Vi har som 

förening drivit Event 365 under 2020 med avslut 20-10-31. Event 365 kostnader är konsoliderat in 

i resultatet för Öckerö Företag.  

Tillsammans med tidigare balanserade resultat fanns vid utgången av 2020 utestående fordringar 

på 117 817 kr och skulder motsvarande 73 404kr. Bidrag från JV beräknas till 85 975 kr och avser 

då slutavräkning för Event 365 gentemot Öckerö Företag. 

Kassalikviditeten vid årets utgång uppgår till 125 469 :- varav 5 820:- ingår i Event 36 

projektkassa. 

I övrigt hänvisas till förenings resultat och balansräkning för 2020. 

Öckerö företag hade vid årets slut 123 medlemmar, en minskning med netto 4 sedan föregående 

år. 

 

Medlemsevent 

Utöver ovan nämnda årsmöte den 12 mars så anordnade vi traditionsenligt vårt höstevent fast 
denna gång förflyttat på grund av pandemin till början av Januari 2021 på Nimbus, Öckerö. 
Eventet samlade ca 200 deltagare, all time high, vilket säkert till stor del kan tillskrivas att vi hade 
trevliga räksmörgåsar från Nimbus och en digital föreläsning av Christer Olsson online via 
Youtube. 
 
Vid detta tillfälle utsågs också årets företagare 2019, och utmärkelsen tillföll Knippla Rör och 
Öckerö Rörläggeri. 
 
Vi längtar nu efter tiden när alla har fått sina vaccinationer och att vi kan ses tillsammans, tills 
dess försöker vi vara digitala.  
 

Utbildning 

 
 
Inom Kompetens Öckerö, som är ett gemensamt initiativ från Företagarföreningen och Öckerö 
Kommun har vi under Pandemi året 2020 genomfört en längre utbildning i Affärsmannaskap & 
Personlig Utveckling, tillsammans med Lars Olsson, Weever Consulting under 5 halvdagar. 
Utbildningen innehöll bland annat: 

• Kartläggning av motivation och drivkrafter 

• Konflikthantering 
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• Kano modellen - Att verka med ständiga förbättringar 

• Digitalt fokus och digital närvaro 

• Förändringens fyra rum 
  
Planerade utbildningar under våren fick tyvärr ställas in då Digitalt möte inte ansågs lämpligt av 
utbildningsledare. 
  
Företagarfrukosten: 
  
Frukosten, som är ett samarbete med Öckerö Kommun, genomfördes sju gånger under 2020 och 
vi ställde in i november och december, då nya restriktioner omöjliggjorde genomförandet. 
Frukosten hölls på såväl Nimbus som Komptenshuset. 
Programmet för Frukosten har varit: 

• Frukost 

• Information Öckerö BNE 

• Information Öckerö Företag 

• Presentation av en företagare i Öckerö kommun 

• Mingel 

• Frukosten avslutas 
 
Frukosten har blivit väldigt uppskattad då den ger en möjlighet till möten med Företagare och 
representanter från Öckerö Kommun. 
 
 

Kommunikation 

 

Kommunikationen med våra medlemmar sker via hemsida, Facebook, Instagram och periodiska 
Nyhetsbrev samt direkta mailutskick.  

Vi har i samråd med BNE, Öckerö Kommun, under året genomfört mycket uppskattade 
gemensamma frukostmöten. Vi fortsatte 2020 med att träffas på Nimbus som vi gjort tidigare år 
och testade i slutet innan pandemin satte stopp för frukostarna med att ses i Kompetenshustets 
nya lokaler, Nimbus leverarade frukosten och vårat upplägg med intervjuer av företagare och tid 
att få nätverka är mycket uppskattat. 

Under pandemin så har vi valt att ställa in frukostarna när maxantal om 50 st minskades kraftigt.  

Christian och Martina har axlat rollen som kommunikationsansvariga under 2020 och i slutet 
började vi konferera om en enklare plattform för hemsidan, varav ett förändringsarbete 
påbörjades.  

 

 Projekt: Event 365 

 

Behovet var stort av att utveckla Öckerö kommun till en levande eventkommun under hela året. 
Besöksnäringen behövde säkra vår befintliga arbete som skett under åren och att utvecklas.  

Binda ihop det 10 öarna och visa på den fina natur och de möjligheter som finns i hela 
kommunen.  Att i samarbete med Göteborg & CO och Visit Öckerö sälja in hela Göteborgs 
Skärgård som en destination.   
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Öckerö Företag tillsammans med Öckerö Kommun  startade ett projekt som innebar att under 3 
år anställa en projektledare.  Pengar söktes från Jordbruksverket/Leaderprogram Lokalt Ledd 
utveckling för att  Tillsammans med Öckerö Kommun finansiera projektet. 

 

Projektet hade sin grund i det stora behovet att öka närvaron hela året genom olika event och 
därmed få en jämnare säsongsfördelning.  Detta var målet och målgruppen var turister, 
göteborgare, närboende såsom boende på öarna samt Torslanda.   

 

Några delmål på vägen har varit:  

- Destination 10 island var ett projekt för att nå nya målgrupper inom segment outdoor och 
naturupplevelser.   

- Skärgården i Advent kunde växa och kopplades ihop med Julstaden Göteborg. För att 
transportera besökare från Göteborg hyrdes Styrsöbolagets skärgårdsfärja in 4 helger under 
hösten 2019.   

- Styrsöbolagets skärgårdsfärja gick även under sommaren 2019 från Göteborg till Hönö Klåva 
med en mängd  besökare och turister.   

- Bagageloppis var ytterligare ett event som genomfördes.   
- Ny kommunikatonsplan har tagits fram för Hönö Klåva. Klåva Centrumutveckling har lagt en 

hel del ideella  timmar på att marknadsföra de fyra reseanledningarna, bo, äta, göra och 
resa.   

- En mall är framtagen för de 17 företagen som är anslutna till Klåva Cenrumutveckling som 
möjliggör en  fortsatt marknadsföring av besöksmålen.   

 

Tyvärr satte Corona epidemin stopp för mycket av aktiviteterna under 2020 men förhoppningsvis 
kommer 2021 att bli ett bättre år för utvecklingen på Öckerös 10 öar.   

 

Projektet avslutades i november 2020, Johan sin anställning 31/10 enligt kontrakt och arbetet 
med slutrapporten fortsatte från styrelsen.  Slutredovisning sker under Q2-Q3 2021.  
 

 

’ 

 Övrigt 

 

Besöks- och Näringslivsrådet (BNR) 

Öckerö Företag är sedan tillblivelsen av rådet 2015 deltagande med tre ledamöter 
inkl. ordförandeposten. Rådet har under 2020 haft tre sammanträden det årliga 
strategimötet fick uppskjutas pga. Corona. Jörgen Utbult från Kanndalens Bygg är invald i 
rådet under 2020. 

 
BNR har en stor betydelse för näringslivet i vår kommun då detta är enda forumet där våra 
ledande politiker, föreningslivet, näringslivsenheten och vi företagare träffas för 
att  gemensamt skapa förutsättningar för att utveckla företagandet i vår kommun. 
Under 2020 har vi arbetat vidare med de fyra viktiga områden där vi ser goda möjligheter 
att gemensamt utveckla vår kommun. I första hand ser vi att MARIN och BESÖKSNÄRING har 
stor potential med de naturliga förutsättningar som finns inom kommunen. Om vi lyckas med 
dessa områden ser vi goda möjligheter för det tredje området BYGG att 
växa, både inom kommersiella fastigheter och boende. Det fjärde området som är oerhört vik
tigt för att de tre övriga områdena skall utvecklas väl är KOMMUNIKATION 
& INFRASTRUKTUR, både mellan öar i kommunen såväl som in till Göteborgs centrum 
när det gäller olika transportmöjligheter som båt, buss, cykel, egen bil med mera. 
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Fokus under året har varit att tillsammans med de bl.a. större företagen arbeta fram en 
strategi inom den Marin och Maritima sektorn. 

  

Leader Södra Bohuslän/Local Action Group (LAG) 

Leader administrerar, bereder och beslutar om stöd till olika landsbygdsutvecklande projekt. 
Pengarna kommer från EU fonder via Jordbruksverket. Deltagare från offentlig, privat och 
ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar tillsammans en 
lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (lokal aktionsgrupp). LAG verkar inom ett begränsat g
eografiskt område som kallas leaderområde. 
Öckerö Kommun, som del av Södra Bohuslän, representeras av Jennie Wernäng från  komm
unen, Tommy Wallhult från föreningslivet och Lasse Alsterberg från Öckerö Företag. 

Under 2020 har bl.a. bidrag beviljats som delfinansiering av en utomhusanläggning för IFK Björkö 
 
 

Göteborgs Skärgård 

Samverkan Göteborgs skärgård startades efter att det tidigare projektet Göteborgs skärgård 
avslutades 31 december 2019 och har till avsikt att utveckla styrkan och tillgången inom 
primärt besöksnäringen och andra näringar som bidrar till att vi har en levande skärgård 
året runt där särskilt den maritima industrin är stark men kan profileras och stärkas 
ytterligare. 
Mot bakgrund av att Göteborgs skärgård är uppdelad i två kommuner är samverkan 
det valda arbetssättet för att arbeta med målen och utmaningarna. detta sker inom ramen för 
det ordinarie arbetet hos de medverkande aktörerna, Göteborg & Co, BRG Business Region 
Göteborg och Öckerö BNE. I samverkan deltar företagsrepresentanter från Öckerö Företag 
samt från södra öarna. 
Göteborg skärgård är idag en betydande tillgång för Destinationen Göteborg, Göteborgs        skär
gårds norra och södra öar har till 80% samma utmaningar och behov varför det är naturligt 
att vi nu samverkar fullt ut i ett för verksamheter och intressenter ordinarie arbete. 
 

Fokus Öckerö & Arena Arbetsliv 
Arbetsgruppen ”Fokus Öckerö” som består av Öckerö Företag tillsammans med grundskolan och 
BNE arbetar med ett projekt som vi kallar ”Arena arbetsliv”.  

Målsättningen är att skapa en arena där företag och verksamheter som är arbetsgivare möter 
elever och föräldrar tillsammans med skolledning samt studie- och yrkesvägledare och där eleven 
kan samtala direkt med företag som är verksamma inom det område som eleven är intresserad 
av. Skolan får då också en större närhet till arbetslivet och oss företagare. På så sätt kan vi 
företagare inspirera till att välja utbildningar till just det område vi företagare är verksamma 
inom.  

Detta arbete har tyvärr fått pausas under pandemin.  

Öckerö Nya Centrum 

Arbetet kring Öckerö nya centrum har vi i styrelsen arbetat vidare med. Tillsammans med Ronald 
har vi bjudit in några utvalda företag inom området MARIN och ämnet att Öckerö kommun har 
satt som mål i den strategiska planen att öka antalet arbetstillfällen till 900 st. I samråd med 
bolagen representerade har Öckerö företag rekommenderat kommunen att inte förlägga 
bostäder nere på hamnplan. Arbetet inom det marina fortsätter och om man än intresserad i 
frågan så är ni välkomna att kontakta styrelsen.  
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Med detta sätter vi punkt för ett utmanande pandemi år där vi tillsammans har visat att vi 

tillsammans kan bli starkare! 

 

För styrelsen, 

 

Cassandra Köbbel 

Ordf. 


