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VERKSAMHETSPLAN 2019   2019-02-12 

 
Denna verksamhetsplan omfattar på en övergripande nivå organisation, inriktning, 
aktiviteter och mål för Offensiva Laholm under 2019. Verksamhetsplanen fastställs av föreningsstämman den 14 
mars 2019. 
 
ORGANISATIONENS ÄNDAMÅL OCH UPPDRAG 
”Offensiva Laholm är en gemensam organisation mellan näringslivet, andra samhällsaktörer och kommunen för 
kraftsamling, samverkan och samarbete. Det övergripande ändamålet är att främja, utveckla och marknadsföra hela det 
geografiska området Laholm, som en attraktiv plats för företagande.” 
 
ARBETET UNDER 2019 
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 nu de kvarstående råden.  
 
Det nya sättet att arbeta kommer ibland innebära att vi tillsätter tillfälliga grupper som kan påminna om de råd vi 
har i dag, men detta ska inte vara det enda sätt vi bedriver vår verksamhet. Arbetet kan istället ske genom 
aktiviteter, genom enskilda personers ansvar för ett ärende eller på annat sätt som styrelsen anser vara det bästa 
för att uppnå resultat. 
 
Ambitionen för verksamhetsåret är att fokusera på det som Offensiva Laholm i grunden är till för och som står i 
våra stadgar. Offensiva Laholms styrelse har till uppgift att: 
 
1. noga följa och aktivt påverka utvecklingen av boende-, näringslivs- och besöksfrågor i Laholms kommun och för 
främjandet av föreningens ändamål framlägga och bereda alla förslag, som faller inom området för föreningens 
verksamhet. 
 
2. säkerställa koppling till och samverkan med näringslivets organisationer och branschstrukturer och övriga 
samhällsaktörer och ständigt bevaka föreningens legitimitet som deras företrädare samt vid behov ta initiativ till 
nödvändiga förslag eller åtgärder för förbättringar i detta avseende. 
 
3. tillvarata medlemmarnas intressen och svara för fortlöpande information till dessa. 
 
MÅLSÄTTNINGAR 2019 
Målen är att våra arrangemang ska vara attraktiva och locka många deltagare samt att vår verksamhet ska leda till 
fler medlemmar än i dag. 
 

1) Bygga relationer med näringslivsorganisationer av betydelse, i och utanför Laholm. 
2) Förbättra redovisningen av det vi gör och uträttar. 
3) Förbättra och öka kommunikation med medlemmar och intressenter. 
4) Antalet medlemmar skall under året öka till 230. 

 
Aktiviteter 

1) Frukostträffar - 5 stycken. 
2) Lunchträffar - 4 stycken. 
3) Aktiviteter gemensamt med övriga näringslivsföreningar. 
4) Golden After Work / aktivitet för att presentera de nominerade. 
5) Guldkvällen 2019. 
6) Minst 3 aktiviteter kommer att tillkomma p.g.a. vårt nya arbetssätt. 

 
 
 


