
 

Verksamhetsberättelse för  
Företagsgruppen Mitt i Malmö 2021 
Vi har haft 10 styrelsemöte och 1 årsmöte under verksamhetsåret 2020 - 2021 och har haft 
som tema ” Vi ställer inte in, utan vi ställer om ”för våra medlemsföretag. Under året som 
gått har vi genomfört 21 event och 2 frukostmöten. 

Mitt i Malmö har idag 136 Medlemmar och ekonomi i gruppen är god. Styrelsen har under 
året förutom eventen fortsatta arbetat med att förbättra, utveckla, effektivisera de 
administrativa rutinerna och våra event samt förbereda fysiska möte, AW och företagsbesök.       

Året som gått har som för alla varit påverkad av Covid-19 och de effekter det inneburit för 
företagen och självklart alla människor som blivit drabbade. Vi på Mitt i Malmö bestämde 
oss tidigt att kämpa för att inte ställa in utan ställa om.  

Vi vill vara ett stöd för våra medlemsföretag, vara deras stämma gentemot Malmö stad eller 
stödja i andra aktiviteter samt erbjuda medlemsupplägg till de som blir permitterade eller 
uppsagda. Denna grupp behöver kompisskapet, nätverket så man inte tappar gnistan och 
nya möjligheter. 

Tack till alla vår fantastiska föreläsare som bidragit till ”kompisskapet för oss alla” under 
verksamhetsåret 

 Hela 22 träffar varav 2 frukostmöte och 20 Webbinarie efter årsmötet 2020 framtill april 
2021 har vi genomfört! 

• Mikael Hägg, Happy Spiders 
• Per Benteke, Elaborate 
• Karin Sjögren, EduBrain 
• Emma Schultz, Escandi 
• Susanne Hedin, Retorikbyrån 
• Joy Schönhult, Sekretesso (Frukosmöte på Elite Plaza Hotell) 
• Linda Gemal, Ordningskonsulten 
• Lisa Rosengren, Karriärplanering 
• Peter Borgman, JS Energi (Frukosmöte på Elite Plaza Hotell) 
• Sven Hultin, Digital omställning 
• Per Ingeson och Rickard Egelborg, SenseNode 
• Anna Braun, Från Scen till skärm 
• Björn Bergman, Svenska Stadskärnor 
• Lars Larsson, Arbetsförmedlingen  
• Johan Hagström, Familjeterapeuterna Syd 
• Sladjan Bogojevic, ESPA Consulting Group AB 
• Mikael Lund, Human Gardening 
• Vadim Feldman och Anders Wengelin, Sense/Make i Malmö  



 

• Camilla Persson, Holistic Development 
• Tim Standefeldt, Storykit 
• Maria Delin, Watson Detective Dogs 
• Marie Ernblad Stellinger, Malmö stad Digitaliseringschef 

Mitt i Malmö vill tacka alla medlemsföretag som ställt upp med lokaler och förtäring så vi har 
kunnat genomföra dessa event. 

Verksamhetsplan för 2021 - 2022 
Vi kommer att fortsätta vårt arbete att främja till ett gott företagsklimat i Malmö för våra 
medlemsföretag.  

Vidare kommer vi MiM att fortsätta med utbildande event under året, företagsbesök och 
fysiska möte när detta är möjligt.  Fortsätta att utveckla den digitala plattformen där 
webbinarium som är ett viktigt verktyg i vårt arbete. 

Vi kommer att under året fortsätta vårt arbete med ”varför” skall du vara med i en 
företagsgrupp! Vilken Nytta - Syftet - Resultat vill du ha ut av ditt medlemskap!  

För att fortsätta vara en av de större grupperna är medlemsrekryteringen viktig för gruppen 
och vi ser gärna fler medlemmar! Du som medlemsföretag, bjud med dina kunder, kollegor 
till våra event. 

Då styrelsen arbetar på ideelle basis med egna verksamheter och inte hinner med allt önskar 
vi ett utökat engagemang från våra medlemmar utan att vara med i styrelsen. 

 Vi vill skapa projektgrupper som har ett mål, syfte och en tidplan att nå resultat. Det kan 
vara tex en medlemsrekryteringsgrupp som har som uppgift att tillföra fler intressanta 
företag som kan gå med. Välkommen att kontakta oss om du vill vara med i någon av 
grupperna. 

Vi från styrelsen vill tacka för det gångna året och vi ser fram emot det nya året utan Covid-
19 där vi kan träffas på våra fysiska nätverksmöte där vi kan skapa goda relationer och 
affärsmöjligheter. 

För styrelsen Mitt i Malmö den 27 april 2021 

Lars Henningsson  
Ordförande 
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