Verksamhetsplan 2016 Forum Vänersborg
Forum Vänersborg ekonomisk förening
Vision
”Vänersborg skall vara en attraktiv kommun för företagande, handel, boende, kultur och
upplevelser”

Föreningens syfte
Forum Vänersborg är ett samarbete mellan företagare, föreningar, fastighetsägare och
kommunen. Syftet är att tillsammans skapa en attraktiv och hållbar kommun för människor att
leva, bo, besöka och arbeta i. Kommunens centra, Vänersborg, Brålanda, Frändefors och Vargön
är särskilt i fokus för detta arbete.
Ett starkt Forum blir en betydande medspelare till kommunen i såväl utvecklingsarbete som
beslutsfattande.

Nuläge
Vänersborgs kommun växer både i antal invånare och i antal företag. Trots detta kämpar
kommunens centra för att behålla och utveckla levande och attraktiva centrumkärnor.
Föreningslivet är en stark tradition i kommunen och många invånare är engagerade, men det har
saknats ett övergripande nätverk/förening som driver de strategiska frågor som på sikt ska
säkerställa och utveckla en hållbar tillväxt och attraktivitet.
Den 1 januari 2009 bildades Forums Vänersborgs stad vars syfte var att utveckla Vänersborgs
centra stadskärna.
September 2014 ändrades stadgarna i Forum Vänersborg för att möjliggöra att föreningen tar det
övergripande strategiska ansvaret för hela kommunens utveckling.

Mål på kort sikt – 2016






Ökning av antal medlemmar med 20% räknat från 2016-01-01.
Medlemsnyttan skall förstärkas genom flera medlemsträffar, olika medlemsförmåner samt
ett utvecklat partnerskap med företag och föreningar
Hemsidan www.vanersborg.nu ska vara en naturlig plats för information om det som händer i
kommunens näringsliv och föreningar
Starta upp former för "skötselvandring" i kommunens centra.



Forums Framtidsgrupp arbetar aktivt med remissvar i olika utvecklingsfrågor inom
Kommunen, som t ex Kulturaxeln och Kommunens Översiktsplan

Mål på längre sikt – 2018




Minst 30 % av alla företag ska vara medlemmar
Minst 30 % av alla ideella föreningar ska vara medlemmar
Lokala områdesgrupper ska finnas för Centrala Vänersborg (Köpmannaföreningen),
Torpaområdet, Trestads Center, Holmängen, Sanden, Vargön, Frändefors och Brålanda
(Brålanda Företagarförening)

Organisation/Roller/Ansvar
Styrelse
Styrelsen är föreningens operativa ledningsgrupp som sammanträder 10 gånger per år. Styrelsen
leds av ordförande och ledamöternas sammansättning ska på sikt spegla medlemmarna i
avseende på bransch, ideell förening och geografi.
Styrelsen fattar beslut om och följer upp verksamhetsplan och budget och fördelar arbete och
budget på Forumkommittéerna.

Forumkommittéer
Är arbetsgrupper som fångar upp, utvecklar och genomför idéer och förslag. Kommittéerna
förbereder också ärenden till styrelsen för beslut. Kommittén leds av en sammankallande som
utsetts av styrelsen. Medlemmarna i kommittén måste inte vara medlemmar i Forum Vänersborg
även om det är önskvärt.
Kommittéer bildas genom beslut i styrelsen och kan vara såväl långsiktiga som projektkommittéer
för kortare evenemang.
I början av 2016 finns 5 aktiva Forumkommittéer:
Evenemangsgruppen – sammankallande Mainne Eriksson
Webbgruppen – sammankallande Martti Jäsklid
Framtidsgruppen - sammankallande Lars Salonen
Etableringsgruppen - sammankallande Ann Nordqvist
Arbetet i kommittéerna ska fortlöpande rapporteras i styrelsen och till hemsidan så att alla
medlemmar kan följa arbetet och har en möjlighet att själva vara/bli aktiva.
Till administrativt stöd för arbetet i styrelse och kommittéer finns Verksamhetsutvecklare Forum.

Områdesgrupper
Är arbetsgrupper som fångar upp, utvecklar och genomför idéer och förslag i sina
expertområden.
Köpmannaföreningen (Centrala Vänersborg) – kontakt Lennart Blomberg
Holmängengruppen – kontakt Ulrica Sundén Berger
Brålanda Företagarförening - kontakt Christina Milén Jacobsson
På sikt vill Forum vara med att stötta och starta upp i de områden som i dagsläget inte finns så
som:
Torpaområdet, Trestads Center, Sanden, Vargön och Frändefors

Områdesgrupperna har även möjlighet att få hjälp med enklare uppgifter och kontakter samt att
som länk mellan de olika områdena finns Forums Verksamhetsutvecklare.

Verksamhetsutvecklare Forum







Ansvarar för Forumkansliet och är Forums heltidsanställda administrativa stöd och
tillsammans med styrelsen föreningens ansikte utåt.
Rapporterar till styrelsen.
Närmaste chef är styrelsens ordförande.
Huvudsaklig arbetsuppgift är att värva och vårda medlemmar samt skapa förutsättningar för
framgång genom administrativt stöd till styrelsen och sammankallande i Forumkommittéerna.
Tar emot, redigerar och publicerar texter och bilder till hemsidan som medlemmar skickar in.
Sköta den löpande bokföringen så som betala räkningar samt fakturera.

Aktiviteter 2016







Medlemsvärvning i alla områden och inom alla branscher och föreningar
Lyckat genomförande av Vänersborgsgalan och insamling av pengar till Evenemangsfonden
Lyckat genomförande av Digglioo i juli
Fortsatt utveckling av Evenemang
Utveckling av www.vanersborg.nu
Starta Forum Vänersborgs egna nätverksträffar

Budget 2016
Enligt separat handling.

