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Verksamhetsberättelse	2020	

Verksamheten	i	siffror	
 
Antal frukostmöten:     6 st   (varav 4 digitala möten) 
Inställt/framflyttat pga Covid 19   2 st  (Gällenäs & Kairos Future) 
Antal övriga möten:     1 st  (Årsmöte och after work) 
Antal partnerluncher:    1 st (Flyttades & genomfördes 21/1 -21) 
 
Besökarantal totalt:     1079 besökare (tidigare 1384 st) 
Högsta besökarantalet:     260 besökare (tidigare 336 st) 
Lägsta besöksantalet:     139   besökare (tidigare 119 st) 
Besöksantal, snitt per frukostmöte:   180  besökare/träff (tidigare 173 st) 
 
Antal medlemmar:     214 st (tidigare 226 st) 
Antal besöksrätter:    98  st (tidigare 90 st) 
Antal partners:      20 st (tidigare 20 st) 
 
Antal styrelsemöten:     8 st och en styrelsekonferens inklusive  
      veckoliga avstämningar/arbetsmöte i  

samband med införande av digitala föredrag. 

Året	som	gått	
 
Det har som för alla verksamheter varit ett högst annorlunda år 2020. Vi inledde året tillsam-
mans med TRR- Trygghetsrådet vår samarbetspartner. Utan en aning om vad som komma 
skulle genomförde vi årets första och mest besökta föredrag där Svante Randlert besökte oss 
och pratade om Drömarbetsgivaren. Ett mycket uppskattat föredrag och vi är oerhört tack-
samma för TRRs delaktighet som gjorde det möjligt.  
 
I mars hinner vi genomföra det som skulle bli årets sista fysiska träff. Vi fick lyssna till Patrik 
Lindkvist prata om Magisk Kommunikation. Någon vecka senare slår Covid 19 till med be-
sked och på bara en till två veckor ställs allt om. Vår inplanerade Framtidsfrukost med Kairos 
Future, Thn Stad & Vbg Stad ställs in. Inför årets sista föredrag känner vi i styrelsen att vi 
verkligen vill göra vad vi kan för att erbjuda möjligheten till ett föredrag. Flera i styrelsen har 
börjat vänja sig vid Zoom och Teams som verktyg och vi ger oss på att med snabba beslut, 
kort betänketid och liten erfarenhet av digitala större möten ta in en föredragshållare som 
skall prata Krishantering och kan leverera ett förinspelat föredrag och därefter delta live i ef-
terhand. Inledningsvis skulle vi haft ett lokalt fysiskt föredrag med Gällenäs, men i samråd 
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med dem valde vi att flytta dem framåt och hitta en så för oss ”enkelt” digital lösning. Styrel-
sen sköter sändningen via ZOOM på egen hand. Vi lärde oss mycket på den första gången 
som vi sedan kunde ta stor lärdom av till nästkommande möten. Extra kul och uppskattat var 
det digitala minglet med ”Outbreak rooms” i Zoom. 
 
Inför hösten beslutade vi oss för att plocka in ett externt produktionsbolag som delar av sty-
relsen tidigare hade jobbat med och där vi visste på förhand att de kunde hålla i och ansvara 
för hela produktionen. Det viktigaste för oss var att få hjälp och höja nivån rejält från vår 
första digitala sändning. Då vi alla i styrelsen satt med arbetssituationer som såg helt an-
norlunda ut än vad vi var vana vid var utomstående hjälp avgörande. 
 
Under hösten levde en viss förhoppning om att mot slutet av året kunna genomföra en fysisk 
träff. Styrelsen har sedan vi blev tvungna att konvertera till digitalt mer eller mindre haft 
veckoliga digitala avstämningar för att kunna ta snabba beslut och agera efter rådande rekom-
mendationer. Under september och oktober kom föredragshållarna till oss och vi sände live 
ifrån Vänersborg. I november var det dags för den efterlängtade framtidsfrukosten med Kai-
ros Future, Thn stad och Vbg stad. Samtidigt stramas rekommendationerna åt och vi inser att 
det inte är rimligt att samla personer från 4 olika städer i samma studio.  
 
Då föredraget är planerat att genomföras som bland annat en paneldiskussion beslutade vi alla 
inblandade att ej genomföra det, inte heller på så vis att alla satt på sin digitala kammare utan 
vi sköt det ytterligare på framtiden. DÅ vi ansåg att samspelet mellan de olika parterna bidrar 
till föredragets kvalitet. Vi avslutade året med ytterligare en utvecklad kunskap. Ett digitalt 
föredrag där vi sände live från en studio i Trollhättan och en studio i Stockholm med Ann 
Westin som föredragshållare. Tekniskt gick det alldeles utmärkt och vi kan inte annat än sam-
manfatta det här året som ett år av mycket kunskap. Det har krävt mer av styrelsen i år men vi 
lämnar också det här året med oerhört mycket mer kunskap än vad vi kunnat förvänta oss vid 
årets början. 
 
Föreningen har arrangerat sex (6) frukostföreläsningar, varav två fysiska och fyra digitala. 
Två föredrag fick vi tyvärr ställa in/flytta fram. Vi har ett mycket gott samarbete med Scandic 
Swania, Folkets Hus Kulturhus och Quality hotell som bistått med lokaler för våra nätverks-
träffar och i dessa tider hjälpt till med att leverera frukost till våra digitala träffar. Stort tack 
för det. 
 
Styrelsen har löpande haft sammanträden för att sköta föreningen samtidigt som vi använder 
externa tjänster för att hantera ekonomi och vissa administrativa tjänster. Under sommaren 
genomfördes en styrelsekonferens i Ljungskile med utomhusaktiviteter och teambuilding av 
nya styrelsen.  
 
Utvecklingen av föreningens webbplattform har fortsatt tillsammans med Bozzanova. I år har 
vi inte gjort några radikala förändringar på webbplatsen. Fokus har snarare legat på att sup-
porta våra medlemmar i samband med uppkoppling av de digitala träffarna vi genomfört. 

 

Medlemsaktivteter	
VÅREN	2020	
 
Svante Randlert – Drömarbetsgivaren 
Patrik Lindkvist – Magisk Kommunikation 
INSTÄLLT: Kairos Future – Framtidsfrukost med THN & VBG stad 
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DIGITALT: Fredric Bohm – Krishantering (Ersatte Gällenäs som ursprungligen var bokade) 
	
Hösten	2020	
	
DIGITALT:	Linda	Hammarstrand	–	Att	arbeta	tillsammans	–	inte	bara	samtidigt	
DIGITALT:	Christer	Olsson	–	Förändringsledarskap	
FRAMFLYTTAT	till	2021	–	Framtidsspaning	med	Kairos	
DIGITALT:	Ann	Westin	–	Livet	är	som	en	sten	i	skon	
	
	

 Februari  ÅM Mars  April Maj September Oktober November December 

20202 260 18 203 N/A 145 139 195 N/A 137 

2019 169 31 119 177 135 189 127 132 336 

2018 147 36 152 133 190 139 371 147 391 

2017 124 27 125 95 127 108 134 120 213 

2016 151 20 107 87 78 99 355 113 261 

2015 93 31 93 133 82 122 233 113 116 

2014 97 23 66 123 116 101 134 105 73 

2013 112 * 67 133 79 91 188 57 102 

Partners	
	
Vi har idag 20 partners spridda inom flertalet branscher. 
• Kunskapsförbundet 
• Arkitektkopia 
• Bozzanova AB 
• Folkets Hus Kulturhuset 
• GKN Aerospace 
• Högskolan Väst 
• Länsförsäkringar Älvsborg 
• Premier 
• Företagarna Trollhättan 
• Parker 
• FRC media 
• Scandic Swania 
• Manpower 
• VBG Group  
• Trollhättan energi 
• Trollhättan stad 
• TRR - Trygghetsrådet 
• Ttela 

• Remember me  
• Vänersborgs kommun  


