Nordmarkens Näringsliv

Verksamhetsberättelse 2017
Vid Årjängs Företagarförenings årsmöte den 29 april 2008 beslutades att en ny
näringslivsförening i Årjäng med namnet Nordmarkens Näringsliv ek förening skulle
bildas. Detta är verksamhetsberättelsen för föreningens tionde verksamhetsår.
Affärsidé
Nordmarkens Näringslivs affärsidé är att inom tre verksamhetsområden –
näringslivsservice, centrumsamverkan och besöksnäringen – ta aktiv del i utveckling,
samordning, profilering och marknadsföring av kommunen och dess företag.
Styrelsen
Styrelsen består av nio ledamöter. I styrelsen finns även tre adjungerade ledamöter.
Ordförande har varit Gunilla Andersson
Vice ordförande har varit Mikael Swartz.
Ledamöter har varit Rikard Ohlin, Jörgen Stomberg, Urban Stockesjö, Linus
Berggren, Kerstin Löfgren, Jon-Erik Andersson, Thorill Pettersson.
Adjungerade ledamöter har varit Pär Näslund, Hans Noren som ersatts av Elisabeth
Dammyr, Kjell-Anders Dahlström som ersatts av Johan Västsäter. Vi har under året
köpt tjänst som sekreterare av Daniel Ruus Datorboden.
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året samt flera arbetsmöten som ej
varit protokollförda. Inom styrelsen har tillsatts olika arbetsgrupper som arbetat
mellan styrelsens möten. Styrelsen har också genomfört en förstudie om
näringslivsutveckling och en dörr in under året.
Styrelsens ledamöter har haft särskilda ansvars-och bevakningsområden.
Föreningens ekonomi
Föreningens resultat-och balansräkning samt revisionsrapport återfinns i särskild
bilaga.
Verksamheten
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 109 medlemmar.
Årsmöte
Nordmarkens Näringslivs årsmöte hölls den 30 mars på Nordiska Travmuseet. under
ordförandeskap av Kjell Ericsson. Vid årsmötet avgick Maria Åhgren som ersattes av
Thorill Pettersson. Henrik Nilsson avgick och ersattes av Linus Berggren.
Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet adjungerades Hans
Noren, Pär Näslund och Kjell-Anders Dahlström till styrelsen.

Viktiga påverkansfrågor
Förslag på begräsning av öppettider på Tullstationen i Hån.
En fråga styrelsen har engagerat sig i med kraft. Många möten har i olika
konstellationer hållits i frågan. Vi valde redan under 2016 att engagera
Handelskammaren som på uppdrag av NN genom Frida Johansson engagerat sig i
tullfrågan och deltagit i såväl interna möten med oss som i möten med tullverket, WW
Sparbank, kommunen och riksdagsman Gunilla Svantorp. Man har gjort en rejäl
genomlysning av förslaget till stängning av tullen och gått ut med en enkät. Tyvärr
har inte alla parter nått förväntat resultat, men kommunen jobbar aktivt vidare med
frågan med stöttning av näringslivet.
Westra Wermlands Export
Nordmarkens Näringsliv har under 2016 och 2017 medverkat i projektet Westra
Wermland Export som är ett företagsutvecklingsprojekt. Hans Noren och Kjell-Anders
Dahlström har engagerats under året som ansvariga och utvecklare i projektet. Då
båda slutat under året har Hans Noren ersatts av Elisabeth Dammyr, ny
näringslivsstrateg och Kjell-Anders Dahlström har ersatts av Marie Öberg bankchef
Westra Wermlands Sparbank i Töcksfors. Kjell Ericsson har anlitats med aktiv
marknadsbearbetning, samt att Eva Johansson har anlitats som säljcoach och
Josefin Wallin som digital coach. Som ny grupp har även handlare i Årjängs kommun
erbjudits att vara med i projektet.
Företagarmöten/Medlemsmöten
I samarbete med kommunen har sex frukostmöten hållits.
Tema har bla. varit företagspresentationer, handeln i Årjäng, aktuella
näringslivsfrågor, kommunal information, ÅGY skolan, Nordmarkens skola och
företagsbesök på Flexit, Nordmarkens Fasader samt Golfklubben. Styrelsen har varit
inbjuden av Patrik Ekman Årjängs hotell för att ta del av nytt hotellkoncept. Flera
ministermöten har varit i Årjäng där näringslivet varit involverade och vi har haft
riksdagsledamöter på besök i flera verksamheter. Informationsmöten om energi har
genomförts.
Företagsmässan Möjligheternas Grenseland på Töcksfors Köpcenter 10 – 11
mars 2017
Målet med mässan var att knyta viktiga kontakter och synliggöra företagandet i
gränslandet. 33 utställare varav fyra från Norge deltog. Förutom utställning var det
mässfrukost och både Sveriges ambassadör i Norge samt Oslo handelskammare var
fina inslag. Ett seminarium om YH utbildning hölls. En särskild rapport om mässan
finns.
Hemsida och Facebook
Föreningen har en egen hemsida – www.nordmarkens.se
Här återfinns fakta om föreningen, program mm. Föreningen har också en egen
Facebook sida där nyheter läggs ut.
Medlemsavgifter
Föreningen har ett differentierat avgiftssystem baserat på omsättning.
Föreningen är också öppen för icke-företagare genom ett ideellt medlemskap till låg
kostnad.

Medlemsinformation
Medlemsinformation sker i huvudsak via hemsidan, facebook, medlemsutskick, och
vid olika möten. Även ARENA samt NWT X tra (se nedan) har använts för
medlemsinformation.
Näringslivsråd
På initiativ av styrelsen har KS ändrat stadgarna för Näringslivsrådet. Beslut togs av
KS 2017–06—09 med Utveckling av nya samarbetsformer med kommunen och
Nordmarkens Näringsliv. Detta innebär att Näringslivsrådet har förlagt sina möten
tillsammans med styrelsen för NN. Två möten har hållits under hösten och ett i
februari 2018.
Centrumutveckling
Med syfte att utveckla samarbete inom handeln finns Centrumorganisation inom
Nordmarkens Näringsliv. CO har genomfört vårmarknad, julmarknad, stämpeljakt och
julklappssäcken. Varit med att marknadsföra Hästkrafthelgen. Arbetat med en
Facebooksida för marknadsföring av CO som idag har cirka 2 700 följare. Linus
Berggren har på uppdrag av styrelsen pratat med handlarna i Centrum och genom
dem fått fram värdefulla synpunkter. Styrelsen har också haft möte med handlarna i
centrum. Styrelsen har gjort en skrivelse till KSAU angående förbättringsförslag i
Centrum som sedan kommunicerats vidare bland annat med kommunchef.
Besöksnäringen
Företagare inom besöksnäringen har under året tillsammans med kommunen lyft
viktiga frågor för branschen. Man vill höja besöksnäringens status. Jörgen Stomberg
och Rikard Ohlin är styrelsens representanter.
Clarornas kvinnliga affärsnätverk
Representanter för Clarorna delade på företagsdagen ut Clara Specialpris till Matilda
Röjdemo Töcksfors Musikcafé.
Samverkan
Årjängs kommun
Vi har ett nära samarbete med kommunen, där vi arrangerar frukostmöten och andra
aktiviteter tillsammans. Näringslivsstrateg Elisabeth Dammyr och
landsbygdsrådgivare Pär Näslund deltar som adjungerade i styrelsens möten. NN
har deltagit på kommunens företagsdag samt på flera ministermöten som kommunen
haft. Styrelsen har varit med på ett KSAU möte och framfört synpunkter och
önskemål.
Handelskammaren
Föreningen är medlem i Handelskammaren Värmland. Handelskammaren har bistått
oss runt tullfrågan Handelskammaren har under året flyttat till nya lokaler och vi var
med och uppvaktade dem till denna satsning.
Svenskt Näringsliv
Föreningen genomförde den 13 november en välbesökt kväll tillsammans med
Svenskt Näringsliv där Urban Svanberg presenterade resultatet av Svenskt
Näringslivs rankning om företagsklimatet.

Westra Wermlands Sparbank
Flera aktiviteter och möten har hållits tillsammans med Westra Wermlands Sparbank,
bland annat ett frukostmöte om ägarplanering. Banken har haft Kjell-Anders
Dahlström som adjungerad representant i styrelsen samt engagerad i Westra
Wermlands Export fram till han gick i pension i augusti. Kjell-Anders ersattes i
styrelsen av Johan Västsäter och i WW Export av Marie Öberg. Johan Västsäter har
också deltagit i NN:s förstudie ” En dörr in”.
Arbetsförmedlingen
Representanter för Arbetsförmedling har deltagit vid ett frukostmöte. Man har även
haft en del andra kontakter för att bland annat samverka kring nyanlända.
Samverkan mellan skolan och näringslivet
Som ett ex på samverkan mellan skolan och näringslivet under året är att Både ÅGY
– skolan och Nordmarkens Skola deltagit på var sitt frukostmöte. Dels angående
planering av en ny temavecka angående entreprenörskap/arbetsliv för årskurs 8.
under våren 2018. Samt att ÅGY skolan vill samverka med Näringslivet runt
Yrkesutbildningar. Något som man tillsammans med näringslivet och kommunen
arbetar vidare med.
NWT Xtra
Under året har ordförande skrivit en krönika varje månad i NWT X tra.
Arena
Svanqvist Tryckeri AB har under året gett ut två näringslivstidningar.
Övrigt
Föreningen och dess verksamhet har under året presenterats på olika möten.
Utveckling – Förstudie En dörr in.
Styrelsen satte under sina strategidagar i februari 2016 en vision om att bli Sveriges
bästa småföretagarkommun med arbetsnamnet ”En dörr in för företagen. Budgeten
för förstudien har varit 90 tkr, varav Årjängs kommun och Westra Wermlands
Sparbank bidrog med 30 tkr vardera och NN stod för 30 tkr. En arbetsgrupp
bestående av ordf. Gunilla Andersson, vice ordförande Mikael Swarts, Thorill
Pettersson och Urban Stockesjö tillsattes. Johan Västsäter deltog från WW Sparbank
och Pär Näslund deltog från kommunen. Vi valde att anlita en utomstående
processledare, som varit Åke Persson från Persson & Jaunzems Kommunikation
Karlstad. Förstudien En dörr in utgör ett beslutsunderlag för att utveckla
näringslivsarbetet. En väsentlig del i arbetet har varit studiebesök i fyra kommuner
där olika organisationsformer och arbetssätt studerats. En avgörande faktor för
näringslivsklimatet är viljan och förmågan till samarbete. Vi menar att klimatet kan
påverkas med rätt slags organisation – och har därför rekommenderat en lösning
som bygger på just nära samarbete, och där kommunen och näringslivet delar på
ansvaret för näringslivsarbetet. En särskild sammanfattning av utredningen finns.

Tack
Tack till styrelsen och alla er medlemmar samt samverkanspartners för att ni varit
med och medverkat till att Näringslivet i Årjäng fortsätter att utvecklas. Det är era

drivkrafter och engagemang som har gett mig kraften att axla ordförandeskapet i vår
förening under året. Näringslivsmässigt har vår kommun haft ett väldigt bra år där
många företag expanderat och gått bra, inte minst genom draghjälp av projektet
Westra Wermlands Export. Vi hoppas att vi ska kunna fortsätta att tillsammans med
er utveckla näringslivet mot visionen om att bli Sveriges bästa småföretagarkommun.
Jag hoppas ni fortsatt vill vara med på denna spännande resa.
Gunilla Andersson
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