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Styrelsen för Värmdö Företagarförening (814000-5227) får härmed avge följande berättelse för  
verksamhetsåret 2016.

Föreningen har fortsatt sitt övergripande fokus med visionen ”Vi ska ta Värmdös företagare in i en hållbar 
framtid” med en delvis helt ny styrelse. Föreningen har återigen varit mediala vid några tillfällen och våra 
synpunkter har efterfrågats vilket är ett bra tecken på att röster från Värmdö Företagarförening är viktiga 
för utvecklingen av Värmdös näringsliv. Vi har även kunnat välkomna 15 nya medlemmar under året.  
Styrelsen beslöt att arvodera delar av årets arbete och fördela mellan styrelsemedlemmarna.

Kommunikation och ny plattform
Som vi föresatt oss arbetade vi under 2016 fram en helt ny webbplattform för att öka nytta och attraktion 
för våra medlemmar. Huvudpunkterna och vad vi vill ge våra medlemmar genom nya hemsidan är;  
Synliggöra medlemsföretag och andra intressanta företag på Värmdö genom intervjuer - ge insikter och 
tips kring hållbarhet och företagande, lokalt och i världen - ge tips kring företagande i allmänhet -  
presentera våra aktiviteter och träffar - möjliggöra medlemserbjudanden på ett trevligt sätt.
VFF har fortsatt att skicka ut månatliga nyhetsbrev med blandat innehåll, alltid medlemserbjudanden och 
välkomnande av nya medlemmar samt inbjudningar till nätverksträffar mm. Facebook-kanalen har  
använts för att komplettera med korta tips och inslag däremellan. 

Medlemsundersökning
En av de viktigaste inslagen under 2016 var vår medlemsundersökning om vad medlemmarna vill ha och 
förväntar sig av VFF. Resultatet från enkäten som gick ut via nyhetsbrev och där medlemmarna svarade 
digitalt, kan läsas på hemsidan. Summariskt kan man säga att övergripande inriktning för hållbarhet upp-
skattas och ger en större mening och riktning. Samtidigt vill medlemmar fortsätta att nätverka aktivt, få 
möjlighet att ge och ta del av andras erbjudanden samt möta kommunen mer aktivt i olika frågor.

Workshop och årsplan
I vår ambition att förbättra nyttan hade styrelsen under hösten 2016 en egen workshop för att vidare  
prioritera vilka satsningar som ska göras under 2017. Detta resulterade i en årsplan som vi därför redan nu 
har färdig i grova drag. 

Aktiviteter under året
Värmdö Företagarförening har genomfört följande aktiviteter under året. 
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Frukostklubben
Först ut på året arrangerade VFF frukostklubben på kommunhuset Skogsbo - en kombination av inspi-
rerande föreläsning och nätverkande. Inbjuden gäst var Stiftelsen Tillitsverket med Stina Balkfors och 
Patrick Kratt som berättade om verksamheten där man arbetar med samhällsutveckling i lekens och  
kreativitetens tecken. Därefter gjordes korta presentationer och spaningar från deltagarna.  
Denna frukostklubb var en av de mer välbesökta. 

Nätverksträff med föreläsning
En av våra nya medlemmar Sophia Hamberg höll en inspirerande föreläsning ”Stay Alive” på Hotell blå 
Blom i Gustavsbergs hamn med efterföljande mingel och enkel förtäring. 

Intervjuer medlemmar
Under 2016 intervjuades ett antal medlemmar som del i arbetet att lyfta fram företagare på Värmdö. 
Dessa var: Frentab, John Fransson - AB Gustavsbergs konstcenter, Göran Olsén - Wermdö Delikatesser, 
Emma Israelsson och smyckesdesigner Sofia Falk. Alla intervjuer finns att läsa på hemsidan.

Nominering och utnämning Årets småföretagare
VFF välkomnar även föreningar och stiftelser att vara medlemmar och hade därmed vidgat kriterierna till 
dess två grupper inför nomineringarna till Årets småföretagare. Till sist var det ändå Värmdö Kooperativa 
hemtjänst som tog hem priset.

Företagargalan
Under företagargalan delades priset ut och de övriga nominerade presenterades.  
Dessa var: Tillitsverket, Föreningen Guldkanten och Värmdö Musteri.

Glöggmingel
Året avslutades med ett trevligt glöggmingel, denna gång hos vår nya medlem Bistro Gustavsberg i  
Gustavsbergs hamn. Nya medlemmen Ad Water sponsrade med profilerad julmust och Anneli Petterson 
från bokföringsfirman Bravolins berättade om vad man som företagare ska tänka på inför årsskiftet.

Kontakter och samarbeten
Under året har VFF deltagit i näringslivsdialog samt i kommunens eget arbete med nya näringslivsstrate-
gin. Vi har även närmat oss övriga näringslivsorganisationer för att se hur vi kan samspela och bli tydliga-
re tillsammans där vi har gemensamma intressen och frågor. Detta har resulterat i nya samtal med kom-
munens näringslivsenhet där vi nu vill växla upp samarbetet genom t ex Frukostklubbarna och koppla den 
nya näringslivsstrategin mera konkret till innehållet på dessa tillfällen. Under februari och mars utarbetas 
därför ny avsiktsförklaring och innehållsförslag där alla näringslivsorganisationer blir avsändare tillsam-
mans med kommunen. Vi vet som bekant att Värmdö kommun haft en låg näringslivsranking i Sverige 
och  hoppas med detta arbete att gemensamt kunna förbättra samarbetet och näringslivsutvecklingen.

Vi ser nu fram emot ett spännande år 2017 som vi skapar tillsammans med er företagare.
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