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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018  2019-02-12 
 
 
UTVECKLING TILLSAMMANS 
Offensiva Laholm är en samarbetsorganisation för det lokala näringslivet och Laholms kommun med syfte att 
gemensamt förbättra förutsättningarna	för att starta, driva och utveckla företag. Detta gör vi genom ett 
långsiktigt samarbete i näringslivsrelaterade frågor och projekt.  
 
En annan viktig del av vår verksamhet är kontinuerliga medlemsträffar med föredrag som ger både inspiration 
och kunskap. Dessutom innebär våra möten en möjlighet att visa upp sin verksamhet och knyta kontakter samt 
att få bättre förståelse för både det lokala näringslivet och kommunens arbete. 
 
NYA STADGAR SOM PÅVERKAR ARBETSSÄTTET FÖR OFFENSIVA LAHOLM 
Under 2018 antogs de nya stadgarna och det gör att vi inte längre enbart grundar vår verksamhet genom råden. 
Programrådet och Turism- och Kulturrådet är de kvarstående råden.  
 
Istället för råd kan nu arbetet också ske genom aktiviteter, genom enskilda personers ansvar för ett ärende eller på 
annat sätt som styrelsen anser vara det bästa för att uppnå resultat. 
 
VERKSAMHETEN 
 
KICK OFF, KICK OUT OCH TVÅ GÅNGER LAHOLM ON TOUR 
Turism- och Kulturrådet har under året genomfört Kick off och Kick out för att uppmuntra och inspirera till det som 
kan leda till framgångar för besöksnäringen. Upplägget har varit inspirerande föreläsningar och arbete i grupp för 
att öka samverkan. Samverkan som kan börja i det lilla samarbetet och samverkan som kan göras stort och leda till 
något stort. 
 
I syfte att nätverka och få information om andras verksamheter i besöksnäringen har Turism- och Kulturrådet 
under året dessutom arrangerat två bussresor. En på våren i inlandet och en på hösten vid kusten. Efter att ha 
”turistat hemma” konstaterades att man behöver inte åka så långt för att uppleva fantastiska saker. 
 
POLITISK UTFRÅGNING – VALÅRET 2018 
Många kom för att lyssna på utfrågningen av representanter för de partier som ställde upp i kommunvalet i 
Laholm. Arrangemanget genomfördes i samarbete med Företagarna Laholm och Laholms Tidning. 
 
KVÄLL OM FÖRETAGSKLIMATET 
Bättre företagsklimat – hurdå? Detta var temat och frågan för kvällen när Offensiva Laholm och Winnet Laholm 
bjöd in till ett dialogmöte på Gröna Hästen. 
Näringslivschefen Peter Severin Larsson presenterade det arbete som kommunen satt igång när det gäller att 
vända trenden uppåt igen. Därefter följde olika inlägg och diskussion av representanter från näringsliv och kommun 
som anslutit denna kväll.  
Kvällen ska ses som ett inslag i arbetet för att tillsammans lyfta tankar och idéer om vad som behöver göras. 
Dialogen och arbetet fortsätter. 
 
VÅRA FRUKOSTAR OCH LUNCHER 
Fyra luncher: 
Mars: Länsförsäkringar Halland var värd. Temat var digitalisering och framtiden för försäkringsbolag. 
Maj: Vimab Garden AB var värden för dagen och Brafabs vd berättade om företaget och dess verksamhet. 
September: Laholms Golfklubb stod värd och Take care föreläste om kropp och hälsa. Dessutom extra 
föreningsstämma för att ta beslut om nya stadgar. 
Januari: Rejmes i Laholm stod värd och berättade om framtidens bilar, bränslen och bilägande. 
 
Fem frukostar: 
April: HP, SR Halland, SVT Halland (LT hade förhinder) medverkade i en panel. Temat var media. 
Juni: Johnny Rydhög föreläste på temat ledarskap. 
Augusti: Ledarteamt i Varberg föreläste om ledarskap. 
December: Länsstyrelsen föreläste om brottsförebyggande åtgärder. Dessutom ”en trea Laholm”. 
Februari: ”En sexa Laholm”, sex nya företag/företagare från olika delar av kommunen presenterade sin verksamhet. 
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GULDKVÄLLEN 
Guldkvällen är kvällen då vi hyllar företagandet i kommunen och lyfter fram duktiga företagare och förebilder. 
Många sponsorspaket såldes för kvällen och platserna fylldes till sista plats. Det var lyckad kväll! 
Årets Entreprenör: Kristoffer Hall, Lokal Bemanning  
Årets Nykomling: Henrik Assarsson, Oskar Lundgren, Meta Bytes  
Årets Landsbygdsföretagare: Katarina Nilsson och Anders Nilsson, Skråmered 
Årets Hållbara Företag: Södra Hallands Kraft 
Årets Profil:  
Casandra Hallberg  
Årets Företag: JPGS Kaross 
 
DIPLOMUTDELNING 
Då och då delar vi ut diplom för att visa vår uppskattning och uppmärksamma företag och företagare som gör 
något extra och visar framfötterna. (Ett oregelbundet komplement till Guldkvällen.) 
I januari tilldelade vi diplom till RM Mekatronik och JPGS Kaross diplom och blommor. 
I december tilldelade vi Sara Paulsson, Tyglust, diplom och blommor. 
 
 
 
ORGANISATIONEN 
 
ÖKAD AKTIVITET PÅ VÅR FACEBOOKSIDA 
Under året har vi fortsatt redovisa vår verksamhet på vår Facebooksida vilket sprider kunskap om det vi gör och 
successivt ger oss fler följare. 
 
MEDLEMMAR 
Verksamhetsåret 2018 slutade med 195 medlemmar. Det innebär att vi tappar medlemmar och att vi inte når vårt 
mål på 250 medlemmar. 
 
EKONOMI 
Vi har hållit nere kostnaderna vilket resulterar i att vi har ett positivt resultat 2018. 
 
STYRELSEN 
Under året har Offensiva Laholms styrelse bestått av tio ledamöter, varav åtta representerar näringslivet och två 
representerar Laholms kommun. 
 
Ordinarie ledamöter    Suppleanter 
Dag Gustavsson (ordförande) Näringsliv Casandra Hallberg, t.o.m. juni Näringsliv 
KS ordf, (vice ordf.)  Kommun KS förste vice ordf.  Kommun 
Peter Uppman (sekreterare) Näringsliv  Charles Bengtsson  Näringsliv 
Birgitta Persson (kassör)   Näringsliv Malin Jonsson    Näringsliv 
Carolina Johansson  Näringsliv Paul Palmqvist   Näringsliv 
Jesper Malmqvist  Näringsliv Kommunchefen   Kommun 
Kristin Magnusson  Näringsliv  
Mats Olofsson   Näringsliv  
Rune Karlsson   Näringsliv 
Näringslivschefen  Kommun 
 
Anna-Lena Karlsson och Caroline Bengtsson (Laholms kommuns näringslivsenhet) har varit adjungerade till 
styrelsen. 
 
Föreningens firmatecknare under året har varit styrelsens ordförande, Dag Gustavsson och kassör, Birgitta Persson 
att var för sig teckna firman. Kassören har också haft fullmakt att sköta löpande ärenden. 
 
Styrelsen har hållit 7 styrelsemöten. 
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Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott som mellan styrelsemötena planerat och förberett ärendena till 
styrelsen. Arbetsutskottet har haft följande sammansättning: 
 
1. Dag Gustavsson (Ordförande) 
2. Birgitta Persson (Kassör) 
3. Peter Uppman (Sekreterare) 
 
2018 har varit ett övergångsår när vi delvis börjat lämna det tidigare arbetssättet med råd. Verksamheten i två råd 
har kvarstått och kvarstår, Programrådet och Turism- och Kulturrådet. Övriga rådsansvariga har haft ett mer 
generellt övergripande ansvar för sitt område. 
 
1. Jesper Malmqvist (Turism och Kulturrådet) 
2. Carolina Johansson (Entreprenörskapsrådet) 
3. Peter Uppman (Kompetensrådet)   
4. Rune Karlsson (Handelsrådet) 
5. Mats Olofsson (Programrådet) 
 
Valberedningen har bestått av: 
Tommy Karsson (sammankallande) 
Kenneth Camitz 
Joakim Bronelius 
 
Revisorer har varit: 
Sigurd Kjellberg 
Lars-Göran Andersson 
 
 
UTFALL MÅLSÄTTNINGAR 2018 
 
ÖVERGRIPANDE 
 
1. Bygga relationer med näringslivsorganisationer av betydelse, i och utanför Laholm. RESULTAT: Vi 

genomförde val-utfrågningen tillsammans med Företagarna Laholm och kvällen om företagsklimatet 
tillsammans med Winnet Laholm. Vi har även tillfrågat Attraktiva Laholm om medverkan i våra 
arrangemang, men de har p.g.a. tidsbrist tackat nej. 

2. Förbättra redovisningen av det vi gör och uträttar. RESULTAT: Bilder och kort redovisning av våra 
aktiviteter och kontinuerligt lagts på vår Facebooksida. Vi har även något mer information i våra 
nyhetsbrev. Vi kan dock bli bättre på att göra mer inlägg för att öka synligheten av vår Facebooksida. 

3. Förbättra och öka kommunikation med medlemmar och intressenter. RESULTAT: Se svaret på 2:an. 
Dessutom: här finns förbättringspotential. 

4. Antalet medlemmar ska under året öka. RESULTAT: Har inte lyckats. Vi har istället minskat. 
 
AKTIVITETER: 
 
1. Frukostträffar - 5 stycken. RESULTAT: Ja. 
2. Lunchträffar - 4 stycken. RESULTAT: Ja. 
3. Afterwork - gemensamt med övriga näringslivsföreningar. RESULTAT: Ej genomfört. 
4. Golden After Work / aktivitet för att presentera de nominerade. RESULTAT: Ja. 
5. Guldkvällen 2018. RESULTAT: Ja. Maximalt antal gäster! 
6. Minst 3 aktiviteter kommer att tillkomma p.g.a. vårt nya arbetssätt. RESULTAT: ”Som sagt i Laholm” 

(politikerutfrågning), ”Bättre företagsklimat – hurdå?” ”Kick off”, ”Kick out” och två gånger ”Laholm on tour” 
är också aktiviteter som kan räknas hit. 

 


