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Verksamhetsberättelse 2021 

Verksamheten i siffror 
 
Antal frukostmöten:     8 st   (varav 5 st digitala möten) 
Antal övriga möten:     1 st  (Digitalt årsmöte) 
Antal partnerluncher: 1 st (21 januari 2021 – Digitalt m ca 12 

partners närvarande) 
 
Besökarantal totalt:     1151 besökare (tidigare 1079 st) 
Högsta besökarantalet:     250 besökare (tidigare 260 st) 
Lägsta besöksantalet:     89   besökare (tidigare 139 st) 
Besöksantal, snitt per frukostmöte:   144  besökare/träff (tidigare 180 st) 
 
Antal medlemmar:     168 st (tidigare 214 st) 
Antal besöksrätter:    85  st (tidigare 98 st) 
Antal partners:      19 st (tidigare 20 st) 
 
Antal styrelsemöten:    8 st styrelsemöten inklusive veckoliga  

avstämningar, arbetsmöte i samband med  
införande av digitala föredrag. 

Året som gått 
 

DIGITALT SJÄLVFÖRTROENDE 
2021 startar vi med ett digitalt självförtroende efter 2020. Vi är medvetna om att vi kommer 
att starta året med digitala föredrag och känner oss relativt trygga i det. Vi har fått fin feed-
back från medlemmar gällande framförallt det digitala minglet s.k breakoutrooms. Talarbyrå-
erna såväl som arrangörer som tillhandhåller lokaler är också varmare i kläderna och erbjuder 
diverse digitala lösningar. Under året provar vi allt ifrån att själva sända från vår (läs: Styrelse 
Marcus ) hemmabyggda studio hos City Trollhättan med föredragshållare på länk från studio i 
Stockholm, till att sända från Kulturhusets studio med paneldiskussion i en morgonsoffa och 
föredragshållare på länk.  
 

HYBRIDMÖTEN 
Tillslut fick vi äntligen träffas fysiskt igen och avslutade de tre sista föredragen som hybrid-
möten med möjlighet till att delta digitalt. Till och med då fick vi prova på en ny variant där 
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våra medlemmar fanns på plats och föredragshållaren Moa Björnsson satt i Traena och före-
läste på länk med en förkylning. Det digitala har öppnat upp för många möjligheter. Vi avslu-
tade året med Jesper Rönndahl. Så sakteliga förstod vi att det började närma sig hårdare re-
striktioner igen och vi fick kontrollera covidpass i entrén. En insats som löpte på smärtfritt 
med god hjälp av Roger på Kulturhuset. 
 

MEDLEMSSIFFROR 
Statistiken visar ett större medlemstapp. Vi har under många år ökat så när en pandemi drab-
bar världen är det inte helt oväntat att vi ser ett medlemstapp. Vi har ett stort antal små & me-
delstora medlemsföretag som drabbats av pandemin och som fått se över sina utgifter. Samti-
digt har vi en trogen medlemsskara som fortsätter använda vårt nätverk och inspireras av våra 
föredrag. Vi har våra partnerföretag som är en oerhört viktig faktor i att vi kan fortsätta driva 
vår verksamhet. Men vi ser också fortsatt en tillströmning av nya, men också nygamla med-
lemmar som upptäcker oss och vårt nätverk och det är ju fantastiskt glädjande och har bidra-
git till att medlemstappet inte blivit ännu större. Siffrorna visar något lägre deltagande på fö-
redragen. Det är svårt att jämföra åren med varandra då vi förra året inte lyckades genomföra 
8 träffar samt att vi inte riktigt kan säkra exakt hur många som deltar digitalt då vi vet att det 
ibland sitter flera och lyssnar i ett konferensrum och har möjlighet att delta och inte är räk-
nade i statistiken. Vi är oavsett glada över de siffror vi gör och att vi lyckas hålla nätverket 
vid liv och kan dela kunskap och inspiration till vårt nätverk och förhoppningsvis har vi lyck-
ats skapa några nätverkslänkar över året. Vi vet ifrån feedback från vår genomförda partner-
lunch att själva nätverkandet värderas högst. För måga medlemmar har det digitala mö-
tet/minglet gett en ny infallsvinkel och möjlighet att skapa nya kontakter. Medan andra före-
drar de fysiska mötena och inväntar dessa. 

 

Medlemsaktiviteter 
VÅREN 2021 
 
DIGITALT: Nurit Nobel - Nudging 
DIGITALT: Tobias Lundqvist – Hur du skapar varumärke i världsklass 
DIGITALT: ERA & Gällenäs grönsaker - Hemmakär och närodlad framgång 
DIGITALT: Per Schlingmann - Coronaexpress 
 
Hösten 2021 
 
DIGITALT: Framtidsspaning med Kairos Future, Thn Stad & Vgb Stad 
HYBRID: Gustav Stenbeck – Där affärer och hållbarhet möts 
HYBRID: Moa Björnson – Att sätta en plats på kartan  
HYBRID: Jesper Rönndahl – Lös dina problem med vetenskapliga metoder 
 

 

 Februari  ÅM Mars  April Maj September Oktober November December 

2021 164 22 157 86 147 131 124 92 250 

2020 260 18 203 N/A 145 139 195 N/A 137 
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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 sedan länge satt 20 partners som maxantal för att säkerställa synlighet för dessa i vårt 
samarbete. De är spridda inom flertalet branscher. 
 
• Kunskapsförbundet 
• Arkitektkopia 
• Bozzanova AB 
• Folkets Hus Kulturhuset 
• GKN Aerospace 
• Högskolan Väst 
• Länsförsäkringar Älvsborg 
• Premier 
• Företagarna Trollhättan 
• Parker 
• FRC media 
• Manpower 
• VBG Group  
• Trollhättan energi 
• Trollhättan stad 
• Ttela 
• Remember me  
• Vänersborgs kommun  
• Brandt Bil 
• Hudson (anslöt November) 


