
 
 
 

Företagareföreningen Leksand - Insjön - Siljansnäs – Tällberg 
Org nr 883200-4710 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 
 
Föreningen som bildades 1974 har till ändamål att inom Leksands kommun i samarbete med andra 
näringsorganisationer verka för en sund utveckling av bygd och näringsliv. 
 
Styrelsen för Företagareföreningen Leksand – Insjön – Siljansnäs – Tällberg avger härmed följande 
årsredovisning för 2018. 
Medlemsantalet var 2018-12-31 168 st  
 
Styrelsens sammansättning 
 
Ordinarie ledamöter 
Mats Nobelius   Leksand Sommarland AB  Ordförande 
Annelie Vissgården  Adleva AB  
Olle Deras   Tomoku Hus AB 
Patric Skoglund  Leksands IF 
Bo Liljegren   Leksands Sparbank 
Majvor Leksell  LR Revision Falun/Leksand AB 
Annica Stolt   Carl Ohlsons 
Anders Jansson  XBase AB 
 
Suppleanter 
Stefan Hjerpe  Mårtas  Mårtas El AB 
Marika Sernfält  Maze Production AB 
 
Revisor 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB med Maria Hällgren som huvudansvarig revisor till och med 
2018-06-30. Från och med 2018-07-01 är Ulrika Hagberg huvudansvarig revisor. 
Inga Hjalmarsson ordinarie lekmannarevisor. 
 
Valberedning 
Mats Möller  
Sebastian Fager 
 
Samrådsgrupp 
Mats Nobelius samt adjungerade representanter från Leksands Handel, Insjöföretagarna (FR), 
Företagarna Leksand, Siljansnäsföretagarna samt Tällbergsföretagarna.  
 
 



 
 
 

 
Främjande av ändamålet 
 
Sammanträden 
Totalt har det hållits sex (6) protokollförda styrelsemöten under året. 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls tisdagen den 13 mars 2018. Mötet leddes av Christer Löfdahl och totalt åtta 
medlemsföretag deltog i de sedvanliga mötesförhandlingarna. Mats Nobelius omvaldes till 
föreningens ordförande för verksamhetsåret 2018. 
Anders Jansson invaldes som ordinarie ledamot efter att tidigare varit suppleant. 
  
Samrådsgruppen 
Samrådsgruppen har hållit totalt fyra möten under året. Allehanda näringslivsfrågor har behandlats i 
bästa samråd. Föreningen har medverkat i många viktiga näringslivsbefrämjande åtgärder. 
Föreningen har fortsatt driva de tre kärnfrågor som är viktiga för kommunen och näringslivets 
utveckling, ett ökat bostadsbyggande, tillgängligheten av tomter och industrimark samt förbättrade 
kommunikationer till och ifrån kommunen. 
 
Samverkan och övriga föreningsaktiviteter 
Skola -Arbetslivsgruppen  
Föreningen har förmedlat totalt 25.600 kr till gruppens arbete och som delats ut till olika 
näringslivsanknutna projekt. Utöver projekten har gruppen under året lagt mycket arbete på att 
anordna en yrkesmässa som hölls den 27 september på Tegera arena. I samband med årets 
yrkesmässa bjöds elever in från grannkommunerna Rättvik och Gagnef.  
Föreningen brukar dela ut ett pris ”Lilla Guldhästen”. Ingen utdelning skedde dock 2018 då 
projekten var för få. 
Anders Jansson representerar FFLIST i Skola-Arbetslivsgruppen. 
 
Företagarfest på Bowling & Krog i Rättvik 16 mars 
I år var det Rättviks tur att anordna företagarfesten och den förlades till Rättvik Bowling & Krog. 
Företagarföreningens medlemmar startade kvällen hos Leksands Sparbank där det bjöds på mingel i 
nyrenoverade lokaler på entréplan. Leksands Kommun anordnade busstransport till festplatsen i 
Rättvik.   
Under middagen delades Guldhästen 2018 ut till Lekextra Leksand. Till årets nyföretagare 2018 
utsågs Siljan News AB och till årets Leksandsprofil utsågs Anna Dyvik. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Afterwork  
FFLIST anordnade en afterwork för att fira att Leksand fyllde 700 år. 
I samarbete med Leksands Medeltidsmarknad bjöds FFLIST medlemmar på mat och underhållning 
på Marinan Café & Lite Bistro. 
Denna kväll hade sommaren kommit på riktigt till Leksand och alla njöt av god mat och dryck i ett 
fantastiskt härligt sommarväder. Bra uppslutning med omkring 80 anmälningar. 
 
Debattkväll inför valet 23 augusti 
Facebookgruppen "Leksingar pratar Leksand (samhällsfrågor)" anordnade en debattkväll torsdagen 
den 23 augusti. Moderator var Johan Pellas och FFLIST var med och stöttade evenemanget 
ekonomiskt.  
 
Medlemskväll på Korstäppan den 12 oktober 
Leksands IF nya VD Andreas Hedbom pratade om sin nya roll och de utmaningar som väntar då 
man byter jobb. Maten var som vanligt helt fantastisk och kvällen avslutades med sköna toner från 
några av våra lokala trubadurer. 
 
Kurs i arbetsrätt 27 nov 
FFLIST och Företagarna Leksand erbjöd sina medlemmar en HR-kurs innehållande arbetsrätt och 
personalproblem (Lär dig att förebygga och hantera de dolda personalkostnaderna). Kursen hölls på 
Hotel & Restaurang Moskogen och var mycket uppskattad. Omkring 14 företag deltog i kursen. 
 
Företagarfrukost 
Företagarfrukostar har arrangerats i samarbete med Leksands Kommun den första fredagen i varje 
månad. Frukostarna är mycket populära och antalet besökare har vid vart tillfälle överstigit 100. 
 
Medlemsundersökning 
Marika Sernfält gavs uppdraget att utföra en medlemsundersökning (förarbete/efterarbete) på cirka 
30 stycken företag hon själv valt ut. Undersökningen resulterade i några intressanta synpunkter och 
funderingar från våra medlemsföretag. Några av medlemmarna tyckte att det var svårt att skilja 
FFLIST från Företagarna och frågan varför det fanns så många olika företagarföreningar ställdes av 
några medlemmar. Många företag önskade också att vi skulle anordna fler kurser och föreläsningar 
i olika ämnen. När vi ställde frågan varför de var medlem hos oss, fick vi oftast svaret att det var av 
gammal vana och tradition och att det kändes bra att tillhöra en förening. Även om man inte tog del 
av alla evenemang och utbildningar som erbjöds.  
Undersökningens syfte har varit att styrelsen skall få en fördjupad insyn i våra medlemsföretag 
vilket i förlängningen skall bidra till en bättre medlemsnytta för våra medlemmar. 
 
Redovisningsbyrå 
LR-Revision har under 2018 tagit över den löpande redovisningen från PWC. 
 
Marknadsföring 
FFLIST marknadsför föreningens aktiviteter genom digitala nyhetsbrev, sponsrade 
Facebookannonser samt via sin hemsida. 



 
 
 
Facebooksidan följs av 407 personer vilket är en ökning med 34 personer från 2017. 
Utskick av digitala nyhetsbrev görs till 153 mejladresser där i genomsnitt 50 personer öppnar 
breven och av dessa klickar cirka 1-3 personer på länken om sådan finns med. Som synes en svag 
respons från våra medlemmar men ändå ett bra komplement till Facebook. 
 
Övrigt 
Ett fortsatt övergripande mål för styrelsen har under året varit att bibehålla den starka ekonomin.  
Föreningen har sedan några år tillbaka ett positivt eget kapital samt en betydande likviditet. Under 
många år brottades föreningen med ett negativt eget kapital till följd av för höga administrativa 
kostnader. Den goda ekonomin är bland annat ett resultat av att föreningens ledamöter arbetar helt 
ideellt. 
 
 


