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Företagarkvällen 2015

Näringslivskalendern

Torsdagen den 8 oktober kl 18.00 på Storhogna Högfjällshotell inbjuder Bergs
och Härjedalens kommun samt Företagarna Berg och Härjedalen samtliga företagare med respektive till årets företagarkväll.
Föreläsare är Magnus Swartling, trefaldig världsmästare i curling. Magnus kommer i presentationen ”Jaget vs Laget” att ge exempel på hur just du kan starta
förändringsprocessen till att bli en vinnare och till att bli en del i ett vinnande
lag.
Utmärkelser som delas ut under kvällen:
• Årets Företagare i Berg och Härjedalen
• Guldstjärnan från respektive kommun
• Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare
Konferencier och musikunderhållning: Martin Kjellerstedt
Middagsbuffé 575:- inkl. dryckespaket
Bussanslutningar finns att boka, pris 75:- per person tur och retur
Sista dag för anmälan: 30 september
Anmäl dig på vår hemsida

Guldstjärnan
Vem eller vilket företag/arbetsplats tycker du är guld värd?
- Nominera Årets serviceperson och Årets serviceföretag/arbetsplats 2015
God service och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo,
verka och leva i. Gott värdskap är en framtidsfråga för vårt län. Därför arrangerar Jämtland Härjedalen turism och länets kommuner Guldstjärnan.
Utmärkelserna tilldelas den person respektive det företag/arbetsplats som på ett
särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande.
2015 års kommunvinnare utses i samband med Företagarkvällen den 8 oktober.
Därefter kommer en länsfinal att hållas i januari 2015.
Nominera på vår hemsida

AddMovement flyttar tillverkning till Samhall i Svenstavik.
AddMovement AB lanserade AddSeat 2012 och har sedan dess stadigt ökat försäljningen på de skandinaviska och nordeuropeiska marknaderna. För att möta
den ökade efterfrågan har företaget nu tecknat avtal med en ny tillverkningspartner, Samhall i Svenstavik. Läs hela pressmeddelandet

Leader
Leader Sjö, skog och fjäll har bildat förening och ska nu börja anställa personal.
Jordbruksverket har en ny tidplan som gör att ansökan kan göras tidigast januari och tidigaste beslut i mars. Mer info på vår hemsida
Kontakta gärna Lena Håkansson för mer info.

SMÅTT & GOTT
Nyhetsbrev Vindkraftcentrum
Företagarnas företagarträff i Klövsjö
Lyssna på poddar från Jobbskaparna
Jämtland
Alla måste förstå företagens betydelse
Fortsatt starkt läge i Norrland
Månadsbrev IUC Z-Group
Stor prisskillnad på skog mellan nord
och syd
Välkomnar nya finansieringsalternativ
för småföretagare
Regionalt trafikförsörjningsprogram på
remiss
Nyhetsbrev JHT
Under hösten startar nationalparksarbetet
på allvar

Vemdalsskalet 30-31 okt
Ett fåtal platser finns kvar!
Boka med Kristina Kristoffersson
073-04 40 997

NYHETER & INFORMATION
Landsbygdsprogrammet
Nu har Landsbygdsprogrammet öppnat för ansökningar och där går att söka
projektstöd eller företagsstöd. Man söker stödet via webbansökan på Jordbruksverket men det är Länsstyrelsen som beslutar. Det finns inga beslutsdatum klara
än.
Regionala fonden (fd Mål 2) öppnade i våras och en ny ansökningsomgång
kommer under hösten. Mer info finns på Tillväxtverkets hemsida

Affärsutveckling genom Coompanion
Coompanion kommer mellan 2015 och 2018 bedriva projektverksamhet genom
projekt MOA: mikrofondsetablering och affärsutveckling. Detta sker bland annat genom kreativa och inkluderande workshops som syftar till skapa underlag
för bättre och fler affärer.
Läs mer och anmäl ditt intresse

Skatteverkets infoträffar
Skatteverket erbjuder kostnadsfria informationsträffar om skatter för blivande
och nya företagare som behöver veta mer om att starta och registrera företag
samt hur man ska hantera skatter i sitt företag.
På Skatteverkets hemsida finns alla tillfällen listade

Workshop - Marknadsföring på en internationell marknad

Peak Innovation och Jämtland Härjedalen Turism bjuder in till en kostnadsfri
workshop den 22 september om marknadsföring av upplevelser och outdoorprodukter på den internationella marknaden. Läs mer och anmäl dig

Ny hemsida
På vår nya hemsida finns en särskild ingång för näringsliv och utveckling. Här
vill vi här skapa en portal dit företagare, föreningar och andra som arbetar med
utveckling kan vända sig för att enkelt få information om vad som är på gång i
kommunen, länet och nationellt. Företagande och utveckling

PÅ AGENDAN

3/9 Fredrik: Besök i Ljungdalen
3/9 Lena: Länsträff Gröna näringar
3/9 Anders: Länsträff näringslivschefer
9/9 Anders: Arbetsmarknadsråd
16/9 Anders: Möte med Länsstyrelsen
och landshövdingen i Klövsjö om lokal
utveckling
17/9 Fredrik: Kickoff Turism 2030
17/9 Fredrik: Årsmöte Föreningsrådet
18/9 Anders: Styrelsemöte Destination
Vemdalen
21/9 Anders: Möte med Regionen om
kollektivtrafiken
22/9 Anders: Styrgruppsmöte etablering
22/9 Fredrik: Strategigrupp Integration
29/9 Alla: Information från Regionen om
företagsstöd

FÖRETAGSLOTS

Företagslotsen hjälper dig som företagare i mötet med kommunens olika
verksamheter. Vi ger dig vägledning
och samordnar dina kontakter inom
kommunen. LÄS MER HÄR

EVENEMANG?

Kom ihåg att du kan anmäla dina
arrangemang kostnadsfritt till kalendern Händer i Berg på vår hemsida.
ANMÄL HÄR!

ANNAN INFORMATION FRÅN KOMMUNEN
Årsmöte Bergs föreningsråd 17 september 18.00 på Tingshuset i Svenstavik
Föreningsrådets syfte är upprätthålla, utveckla och synliggöra kultur- och fritidssektorns betydelse och verksamheter för en
hållbar samverkan, inflytande och kommunikation nu och i framtiden.. Rådet kommer att arbeta med olika frågor som översyn av kommunala bidrag, kriterier och regler, aktiviteter och mötesplatser för unga och äldre, samverkansformer och resursfördelning mellan föreningar samt tillgänglighet. Anmälan till Conny Elf senast 16 september

Detaljplaner
På hemsidan kan ni se vilka detaljplaner som är på gång och de mest efterfrågade gällande detaljplanerna.

Ny TV-produktion om fiske
Johan Broman Tackle & Event är åter på plats i Berg och Rätansbygden och denna gång handlar inspelningarna om jakten på
gammelgäddan. TV-teamet kommer att göra tre expeditioner till Berg under hösten.

Kontakt:

Anders Englund, avd.chef, 0687-164 01, anders.englund@berg.se
Fredrik Åström, 0687-164 02, fredrik.astrom@berg.se
Lena Håkansson, 0687-164 03, lena.hakansson@berg.se
Bertil Glansberg, 070-671 57 91, bertil.glansberg@telia.com
www.berg.se/näringsliv
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