
Välkomna till
Årsmöte 2023!
Avseende verksamhetsåret 2022
17 maj 2022, Nimbus, Öckerö

19:15
20.00



Dagordning - Agenda
• Mötet öppnas
• Val av ordförande, sekreterare och 

justeringsmän

• Godkännande av dagordning
• Fastställelse av röstlängd
• Fråga om mötet är behörigt utlyst 

• Verksamhetsberättelse 2022 och 
inriktning 2023

• Föreningens ekonomi & 
revisionsberättelse

• Fråga om fastställelse av Resultat-och 
Balansräkning samt styrelsens 
ansvarsfrihet för 2022

• Val av styrelseledamöter
• Val av revisorer och valberedning

• Årsavgift 
• Övriga frågor och motioner
• Årsmötet avslut

Därefter:
• Nimbus Vårbuffé
• Ö-Borgen Igår-Idag-Imorgon

• Johanna och Örjan Backman samtalar med
Ronald Johansson



Val av följande för årsmötet:
- ordförande
- sekreterare 
-justeringsmän 



- Godkännande av dagordning

- Upprättande av röstlängd

- Fråga om mötet blivit behörigt utlyst



Verksamhetsberättelse 2022

”Öckerö Företag skall vara ett självklart val för alla 
företag i Öckerö kommun som vill bli mer 

inspirerade och framgångsrika genom nätverkande, 
utbildning och events samt delta i att utveckla vårt 

näringsklimat till att bli det bästa i Sverige”

Vår vision:

Öckerö Företag värnar om de lokala 
företagen! Vi vill vara en stark röst 
som förenar och utvecklar 
näringslivet och dess företagarklimat 
i Öckerö kommun.



Verksamhetsberättelse 2022

Event/Inspiration Utbildning

Kommunikation Samverkan
Öckerö Kommun

Besöksnäringen
Marin & Maritim verksamhet

Nätverkande –
”Bli bättre och starkare 

tillsammans”



Verksamhetsberättelse 2022
Styrelsen har under året bestått av
• Cassandra Köbbel - ordförande 
• Ingela Malm Colliander, sekreterare 
• Dan Modin - kassör
• Lars-Gösta Alsterberg - vice ordförande 
• Ida Torgeby -Event
• Jörgen Utbult - Bygg
• Gunnar Ström - Utbildning
• Boel Toper - Utbildning
• Kristian Ryberg – Marin & Maritim verksamhet
• Johanna Backman - Marin & Maritim verksamhet
• Adjungerad Annika Nilsson - Kommunikation
Styrelsen har under 2022 haft styrelsemöte vid tio tillfällen samt även ett antal strategimöten har 
genomförts. De flesta möten har skett fysiskt efter att det under 2021 det var mest digitalt. Bra att kunna 
arbeta digitalt men det fysiska mötet är ett bättre alternativ. 
Arbetet har förutom ekonomi och medlemsadministration, varit organiserat i arbetsutskotten Marin & 
Maritim verksamhet, Kommunikation, Utbildning och Medlemsevent.



Event/Inspiration
• Årsmöte

• Politikerutfrågning
• Vårbuffé

• Årets företag – Berg 
Propulsion

• Christian Lindqvist 
underhöll med tal och 
sång

• Julbuffé



Kommunikation

• Uppdaterad hemsida
• Facebook/Instagram
• Nyhetsbrev
• Direkta mailutskick
• Frukostmöten



Utbildning &
Frukostar



Samverkan BNE
Öckerö Kommun
• Besöksnäringen

• Marin & Maritim verksamhet

• Besöks-och Näringslivs Rådet

• Frukostmöten

• Utbildning

• Sponsring av våra event



Övriga händelser och aktiviteter
• Deltagande i Leader Södra Bohuslän (exempel på projekt 2022)

• Göteborgs Skärgårdsled – del av Kuststigen
• Fortet Hyppeln
• Utegym Kalvsund
• Musikstudio och biolokal BMS Björkö

• Deltagande i Göteborgs Skärgård, samverkansaktivitet
• Fortsättning av Hitta-Ut appen (uppskattningsvis 20 tusen + 
• Pushar för bibehållen och utökad skärgårdstrafik från Stenpiren

• Deltagande i arbetsgruppen Fokus Öckerö/Arena Arbetsliv
• 90 företag/yrken och 600 elever/föräldrar som besökte eventet 2022.

• Dialog med Kommunen om förbättrad (förenklad) lokal upphandling
• 2 nya inköpare med lokal kännedom anställda – fortsatt dialog

• Dialog med Kommunen om förbättrad (förenklad)hantering av bygglov och 
planhanteringsfrågor



Verksamhetsinriktning 2023
• Styrelsemöten

• Ambition att hålla ca 10  möten 
• Hålla strategidiskussion för uppdatering av 

verksamhetens inriktning.
• Roterande fokusområden 
• Fokus ökat antal medlemmar, tillsammans blir vi 

starkare. 
• Utveckla medlemserbjudandet

• Event/Inspiration
• Utvidga event/inspirationsverksamheten med ett event 

till totalt tre varav minst ett skall vara en AW

• Utbildning
• Fortsatta utbildningsinsatser inom viktiga områden och 

i en omfattning, som bestäms i samverkan med BNE

• Kommunikation
• Kvartalsvisa nyhetsbrev
• Förädla kommunikationsfunktionen
• Arbeta med hemsidan som en bra nätverksplats 
• Fortsatt deltagande i Frukostmöten tillsammans med 

BNE

• Fortsatt fokus på Besöksnäringen, Marin & Maritim 
industri, Bygga & Bo och förbättrad infrastruktur

• BNR
• Fortsatt deltagande i BNR med utökat antal ledamöter 

(Johanna Backman ”storföretag” och David Fränne 
”Föreningsliv-event”) inkl. ordförandeskapet

• Leader
• Supportera de nya styrelsemedlemmarna Preben 

Pedersen och Emelie Abrahamsson)

• Göteborgs Skärgård
• Fortsatt deltagande i detta projekt med två ledamöter

• Arena Arbetsliv
• Fortsatt deltagande i Fokus Öckerö arbetsgrupp som 

leds av Pär Simonsson  och planering/genomförande av 
möte hösten 2023

Preliminär – revideras av nyvalda styrelsen för 2023



Föreningens ekonomi & 
revisionsberättelse







Revisions
berättelsen



• Kan vi fastställa Resultat- och Balansräkning för 2022?
• Kan vi ge styrelsen och kassören ansvarsfrihet för 2022?

Medlemsbeslut



Valberedningens förslag till 
ordförande för föreningen
• Lasse Alsterberg – 2 år



Valberedningens förslag till övriga 
styrelseledamöter 
(Befintligt mandat: Dan Modin som kassör år 2 av 2)
Omval: 
• Ingela Malm-Colliander – sekreterare 2 år
• Cassandra Köbbel – 1 år
• Gunnar Ström – vice ordförande 1 år 
• Jörgen Utbult – 1 år
• Johanna Backman – 1 år
• Kristian Ryberg – 1 år
• Boel Toper – 1 år
Nyval: 
• Frida Sennerstam 1 år (ersätter Ida Torgeby)
• Stefan Olinderhav 1 år (representant för Klåva gruppen)



Val av revisorer & valberedning

• Valberedningens förslag, val av Revisorer
• Christian Simonsson (Omval 1 år)
• Peter Johansson (Omval 1 år)

• Val av Valberedning
• Christer Olofsson (Omval 1 år)
• Olof Utbult (Omval 1 år)



Årsavgift

• Förslag att behålla samma avgifter som 2022
(Ordinarie: 500:- per anställd exkl. moms - Nya medlemmar 100:- per anställd)



Inga övriga frågor, motioner eller 
förslag är inkomna



Årsmötet avslutas,
tack för visat intresse!
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