Nordmarkens Näringsliv

Verksamhetsberättelse 2018
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 har under året bestått av sju ledamöter. Styrelsen har även haft två
adjungerade ledamöter.
Ordförande har varit Gunilla Andersson
Vice ordförande har varit Mikael Swartz.
Ledamöter har varit Rikard Ohlin, Jörgen Stomberg, Urban Stockesjö, Thorill
Pettersson och Hans Noren.
Adjungerade ledamöter har varit Elisabeth Dammyr Årjängs kommun och Johan
Västsäter Westra Wermlands Sparbank. 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. Styrelsens fokus har under året legat på att få till en bra
samverkansmodell för näringslivsutveckling tillsammans med Årjängs kommun och
WW Sparbank. Arbetet har haft sin utgångspunkt i den förstudie som gjordes under
2017 med arbetsnamnet ”En dörr in”. Enligt förslag från NN har Årjängs kommun
ändrat sina stadgar för Näringslivsrådet, och näringslivsrådets möten har skett
tillsammans med NN:s styrelse. Sex protokollförda möten har varit 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 130 medlemmar.
Årsmöte
Nordmarkens Näringslivs årsmöte hölls den 22 mars på Nordiska Travmuseet. under
ordförandeskap av Kjell Ericsson. Vid årsmötet avgick Linus Berggren, Jon-Erik
Andersson samt Kerstin Löfgren.
Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsmötet adjungerades Elisabeth
Dammyr och Johan Västsäter till styrelsen.

Viktiga påverkansfrågor
Viktiga påverkansfrågor har varit, infrastrukturfrågor, E!8, byggande av hyreshus, att
göra kommunen attraktiv och arbeta med dess varumärke, skyltar mm.
.
Westra Wermlands Export
Nordmarkens Näringsliv har under 2016 -- 2018 medverkat i projektet Westra
Wermland Export som är ett företagsutvecklingsprojekt. Elisabeth Dammyr
näringslivsstrateg och Marie Öberg bankchef Westra Wermlands Sparbank i
Töcksfors har engagerats under året som ansvariga och utvecklare i projektet. Kjell
Ericsson har anlitats med aktiv marknadsbearbetning, samt att Eva Johansson har
anlitats som säljcoach och Josefin Wallin som digital coach.
I projektet WWE som avslutades vid årsskiftet producerades flera filmer för att visa
upp delar av de tre kommunernas näringsliv (Årjäng, Säffle och Arvika). Dessutom
gjordes tre minifilmer från Årjäng med benämningen Möt människan i Årjäng, I tre
delar med Jonas Nilsson Nordmarkens Fasader, Rikard Ohlin, ICA Sillerud & Sillerud
station samt Thorill Pettersson, Thorills, En avslutningskonferens hölls i Arvika i slutet
av året, där man konstaterade att projektet varit lönsamt, skapat mer affärer med
Norge samt arbetstillfällen.
Företagarmöten/Medlemsmöten
I samarbete med kommunen och andra aktörer har fem frukostmöten hållits samt ett
möte kvällstid angående information om upphandling. Dessutom hade vi i mars en
välbesökt workshop inför framtida behov inom näringslivet.
Rekryteringsdag
En rekryteringsdag genomfördes den 8 december på Töcksfors shoppingcenter.
Lokala företagare, Arbetsförmedlingen och Årjängs kommun presenterade lediga
arbeten inom branscherna handel, tjänster, vård och omsorg samt skola. Det gavs
också tillfälle att träffa kommunala representanter som informerade om boende,
barnomsorg, bygglov med mera.
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 och Facebook, samt i visst månt
medlemsutskick främst via epost och vid olika möten.

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. Sex möten har hållits under året. Samtliga har
beretts av ordförande i NN, kommunalråd och näringslivsutvecklare. Ett av mötena
förlängdes för planfrågor med stadsarkitekten där styrelsen på ett tidigt stadium fick
vara med om att lämna synpunkter på kommande förslag till översiktsplaner mm.
Centrumutveckling
Med syfte att utveckla samarbete inom handeln finns Centrumorganisation inom
Nordmarkens Näringsliv. CO har genomfört vårmarknad, julmarknad, stämpeljakt och
julklappssäcken. Dessutom har man arrangerat tjej och killkvällar samt i augusti
Årjängskalaset. De har varit med att marknadsföra Hästkrafthelgen.
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. Man har bland annat tillsammans med
kommunen jobbat med platsmarknadens betydelse. I projektet WWE som avslutades
vid årsskiftet producerades filmer för att visa upp delar av kommunens besöksnäring.
NN deltager i arbetet runt Hästkraftshelgen.
Clarornas kvinnliga affärsnätverk
Representanter för Clarorna delade på företagsdagen ut Clara Specialpris till
Veronica på Nordic Wedding Outlet
Samverkan
Årjängs kommun
Vi har ett nära samarbete med kommunen, där vi arrangerar frukostmöten och andra
aktiviteter tillsammans. Näringslivsstrateg Elisabeth Dammyr deltar som adjungerad i
styrelsens möten. Vi hade i mars en välbesökt workshop tillsammans där företagarna
fick…NN har deltagit på kommunens företagsdag där vinnare av näringslivspriset
blev Hanza Wermec AB
Vi har varit inbjudna att ta del av jobbstudien från analysföretaget Kairos Future. Det
gavs intressant information med prognoser för hur framtidens arbetsliv kan komma
att se ut i Årjängs kommun.
Vi har också varit inbjudna att delta i platsmarknadsseminarium i fyra delar.
Årjängs Kommun erbjöd näringslivets ledare att tillsammans med kommunala chefer
få gå en ledarutbildning om 5 hp som skedde lokalt under tiden mars – oktober 2018
Handelskammaren
Föreningen är medlem i Handelskammaren Värmland. Handelskammaren Hade i maj
ett frukostmöte tillsammans med oss och kommunen på Årjängs hotell.
Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv stod för frukosten på det årliga frukostmötet innan midsommar på
Turistgården i Töcksfors. Urban Svanberg presenterade företagsklimatet.

Almi
I april hade vi Almi på besök som pratade om Digitalakademin.
Kyrkan
NN har deltagit i kyrkans pastorala diakonikonferens mm.
Westra Wermlands Sparbank
Flera aktiviteter och möten har hållits tillsammans med Westra Wermlands Sparbank,
bland annat har flera möten hållits med Håkan Nordblad och Maria Axelsson
angående processen En dörr in. Banken har haft Johan Västsäter som adjungerad
representant i styrelsen samt att Marie Öberg varit engagerad i Westra Wermlands
Export.
Arbetsförmedlingen
Representanter för Arbetsförmedling har deltagit vid flera frukostmöten samt
rekryteringsmässan. Man har även haft en del andra kontakter angående
kompetensutveckling samt möten för att hitta samverkan 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.
Övrigt
Föreningen och dess verksamhet har under året presenterats vid olika tillfällen.
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. Förstudien
En dörr in utgör ett beslutsunderlag för att utveckla näringslivsarbetet. En väsentlig
del i årets arbete har varit att kartlägga nuläget med resurser samt arbeta för att
komma fram till en samverkansmodell vi kan gå vidare med. En avgörande faktor för
arbetet och 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, näringslivet och
WW Wermlands Sparbank delar på ansvaret för näringslivsarbetet. Kommunens
Näringslivsstrateg och ordförande i NN har försökt ta fram så mycket fakta som
möjligt och haft ca 20 samverkansträffar under året. Workshopen i mars har legat
som en grund för inriktning. Därutöver har styrelsen gjort en del djupintervjuer med
företagare om deras syn på modellen. Möten har hållit med Westra Wermlands
Sparbank, FUTAB samt Nyföretagarcentrum. NN har fått vara med och ta fram
kravprofil på näringslivsstrateg samt kommunikatörs tjänsten samt under börja av
året även deltagit i urval och intervjuer till tjänsterna. Ett avtal har tagits fram mellan
parterna som ska löpa från och med 2019-05-01 och tre år.

Ordförandes 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.
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