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Verksamhetsberättelse 2017 ideella föreningen Partner Göteborg 

Verksamhetsår: 2017-01-01 — 2017-12-31 

Styrelsen 

har bestått av  

● Robert Olsson, Ordförande 

● Lennart Österström, Kassör 

● Anna-Klara Larsson, Sekreterare 

● Git Petersson Nordh, Ledamot 

● Eva Petersén, Ledamot 

● Camilla Rova, Ledamot 

● Lena Strömstedt, Ledamot 

 

Styrelsen har haft 10 st sammanträden under 2017. 

Viktiga händelser under verksamhetsåret 2017 

 

Föreningen har målet att vara:  

”Det mest givande och stimulerande affärsnätverket i Göteborg”.  

 

Med visionen:  

”Vi vill vara ett affärsnätverk med ett mycket stort engagemang hos deltagarna och en 

glädje i att hjälpa varandra att utveckla nya affärsrelationer samt få kunskap om nya 

företag och dess idéer. Vi skall bli ett av de mest eftertraktade nätverken i Göteborg.”    

 

Årets studieresa ”Hemliga resan” - 6-8 okt (2,5 dygn) gick till Prag! 

Och blev som vanligt mycket uppskattad. På mikrobryggeriet Pivovarsky Dum fick vi 

träffa Lea Turcarova från Nordiska Handelskammaren och Thomas Berger från Berger & 

Partner som berättade hur det är att driva företag i Prag. Vi fick information om bryggeriet 

och även en rundvandring på bryggeriet. Vi gjorde ett mycket trevligt besök hos Caroline 

Öhgren på Lindex. Först på deras kontor och därefter i deras fina butik i Köpcentrat 

Palladium. Vi hann även med tre timmars stadspromenad och många härliga 

restaurangbesök.  

 

”Utvecklingsgruppen”  - Christer Samuelsson (ansv), Lennart Österström, Camilla 

Rova, Johan Caldegren, Martin Clemensson, Mikael Sandstedt, Danijel Bajkusa, Lars-

Åke Fransson, Marcus Hermansson, Mikael Arvidsson och Mats Grundberg har träffats 

separat fyra under året och kreerat idéer för aktiviteter i nätverket. 
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”Studieresegruppen” med Git Petersson Nordh (ansv), Robert Olsson, Eva Petersén, 

och Lena Strömstedt hade ett antal möten inför genomförandet av årets hemliga resa. 

 

 

Medlemsträffarna kl 18 - 21 en gång i månaden (ej juli & aug) har haft olika karaktär 

med många inspirerande aktiviteter. Allt från presentationer i pecha kucha format, aktuell 

försäkringsinformation, förhandsinformation om nya Volvo modeller, provkörning, 

hotellhistoria, Porter-provning, kunskaper om BRA världen, inblick i brottmålsadvokaters 

vardag, säljkunskap, engagerande hälsoinspiration, presentation av attraktiva 

promotionprodukter, rundvandring och konstutställning på Arken, praktisk mental träning 

för såväl återhämtning som synapsökning i hjärnan liksom aktivt lyssnande för god 

kommunikation, rundvandring i ”statisk-elektricitets-minimerande” klädsel i 

kretskortstillverkning m.m.  

 

Och inte minst mycket god mat, roliga dialoger och affärsutvecklande kontakter mellan 

såväl medlemmar som gäster. 

 

Värdföretag för medlemsträffarna under året har varit: 

JAN:  Marknadscheferna och Perspective communication  

FEB:  SE Banken  

MAR:  Folksam, 

APR:  Bilia,  

MAJ:  Hotell Eggers och BRA Flyg  

JUN:  Litigate advokatbyrå  

SEP:  Business Performance  

OKT:  Rova Consulting och Annika Promotion 

NOV:  Arken Hotel & Art Garden Spa och Mindworkout  

DEC:  Frontside Electronics 

 

Månadsträffen i mars innefattade även Årsmöte för verksamhetsåret 2016. 

 

I Mars hade vi ett lunchmöte på Casino Cosmopol med tema “Västsvenska Paketet och 

vägen till en modern stad“. 

I April hade vi ett lunchmöte på Hotel Eggers med tema “Göteborg - Fair Trade City“. 

 

Verksamheten i siffror 

 

Under året .. 

● hade föreningen 46 betalande medlemsföretag 

● 8 st ansökte och beviljades medlemskap (ett fåtal företag nekades inträde under 

året till följd av branschkrock) 

● hade ”Utvecklingsgruppen” 4  möten 

● hade ”Studieresegruppen” 9 möten  

● 23 medlemmar var med på hemliga resan 

● genomfördes 10 månatliga medlemsmöten där vi fick inblick i 13 av värdföretagen 
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● genomfördes 6 st after work och nätverksluncher 

● hade föreningen 244.890 kr i intäkter och 147.026 kr i kostnader 

Den 31/12 2017 fanns det 179.503 kr i kassan 

 

 

 
 
 
       
 
……………………………… …………………………………….         …………………………………. 
Ordförande Robert Olsson Kassör Lennart Österström  Sekreterare Anna-Klara Larsson  
 
 
 
 
……………………………… …………………………………….         …………………………………. 
Git Peterson Nord  Camilla Rova    Eva Petersén 
 
 
 
 
………………………………  
Lena Strömstedt    


