Kallelse till extra föreningsmöte Veddesta Företagarförening, bilaga 2, Styrelsens motion

Motion att lägga ner Veddesta Företagarförening
Vi i styrelsen för Veddesta Företagarförening har alltid arbetat för en rak och öppen kommunikation
mellan näringsliv och kommun. Vi har också arbetat för att företagarna i området ska få fler
möjligheter att träffas, lära känna varandra och varandras verksamheter samt nätverka med
varandra.
Vi har dock sett tydliga tecken på att intresset för att engagera sig i föreningen minskat, bland annat
genom kraftigt minskad uppslutning på evenemang vi ordnat och låg svarsfrekvens på den enkät vi
sänt ut. De evenemang som nått god uppslutning har haft det tack vare att styrelsemedlemmar ringt
runt och tjatat på föreningens medlemmar att komma. De gånger vi inte arbetat extra med detta har
ofta enbart styrelsen och suppleanterna kommit.
Det har i sin tur gjort att vi i styrelsen börjat fundera på vad företagarföreningen verkligen har för roll
och om den tid och det ideella arbete vi lägger ner verkligen är motiverat.
Var och en av oss i styrelsen lägger ner mycket tid på föreningen, på möten, hemsida, nyhetsbrev och
sociala medier, föreningens ekonomi, uppsökande medlemskontakt och som medarrangör i Växtplats
Järfälla-mässan bland annat.
Inför årsmötet den 21 mars är det flera styrelseledamöter som signalerat att de tänker avgå och
därmed inte är tillgängliga för omval. Med ett lågt intresse blir det svårt att hitta ersättare för de
styrelsemedlemmar som avgår. Frågan är om föreningen som sådan ens har någon anledning att
finnas kvar.
Samtidigt kan vi konstatera att det idag finns fler forum för företagarna i Veddesta att träffas,
nätverka och lära känna varandra än det fanns då föreningen bildades. Bland annat finns nu
kommunens eget näringslivsbolag som ordnar populära månatliga frukostar för det lokala
näringslivet. Till hösten kommer näringslivsbolaget dessutom att starta dialogmöten med företagare i
Veddesta på förslag från oss i styrelsen.
I nuläget gör vi i styrelsen den bedömningen att en öppen dialog i regelbundna möten, direkt med
kommunens näringslivsbolag och andra intressenter, är ett arbetssätt som ligger mer i tiden. Det
skapar utrymme för nätverkande, är effektivt och attraktivt utan krav på vidare engagemang i någon
förening.
Styrelsen motionerar därför för att Veddesta Företagarförening läggs ner.
Veddesta den 5 mars 2018
Styrelsen
Veddesta Företagarförening

