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Framtidsdialog med medlemmarna i Växande Älmhult 
 
Välkommen till föreningsstämma och framtidsdialog 
 
Som vi alla vet är Älmhult en växande kommun och här finns alla förutsättningar för att skapa ett aktivt 
och givande näringsliv. Växande Älmhult, med sina ca 70 medlemsföretag och ca 2 500 medlemmar, 
är navet. Vi ska tillsammans skapa ett enat, engagerat och framgångsrikt näringsliv för utveckling, 
tillväxt och etablering.   
På torsdag den 21 april ska vi ha vår årliga föreningsstämma då vi bland annat ska summera 
föregående år samt utse styrelse. I samband med detta vill vi bjuda in alla våra medlemsföretag till en 
framtidsdialog för att fånga in våra medlemmars intressen och behov. Vad tycker du/ni som 
medlemmar är viktigt och vad vill du/ni att Växande Älmhult ska fokusera på och göra det kommande 
året?  
Syftet med framtidsdialogen är att skapa energi och engagemang inför näringslivets framtida arbete 
och målet är att styrelsen ska få input till en handlingsplan med prioriterade aktiviteter för 2022–2023.   
 
Plats: PA Restaurang Skånevägen 28 (Slimahuset) 
Tid: 2022-04-21 kl. 17.30 – 20.30 
 
Agenda och hålltider: 
17.30 Dropp in och vi börjar med en lättare förtäring 

18.00 Välkommen och uppstart 

 Föreningsstämma 

 Bensträckare/kaffe 

18.45 Uppstart framtidsdialog – bakgrund, syfte, mål och upplägg 

 Gruppdiskussioner 

 Gemensamma diskussioner och konklusion 

 Summering och nästa steg 

20.30 Avslut 
  
 
Mötet kommer att ledas av Anneli Eklöf från A Business Boost. Anneli är verksamhetskonsult och en 
van moderator. Anneli har många års erfarenhet av att utveckla företag och organisationer inom alla 
branscher. Mer information om Anneli hittar du på A Business Boosts hemsida 
https://abusinessboost.se. 
 
Anmälan 
För att planera maten behöver vi er anmälan senast tisdagen den 19 april. 
 
Förberedelser 
Inför mötet kan du fundera på vilka dina och ditt företags behov är:  

- Vad skulle du vilja se att Växande Älmhult gör?  
- Hur kan du och ditt företag bidraga till utveckling av näringslivet?  
- Hur hittar vi samarbeten som kan göra oss starkare och än mer framgångsrika? 

 
 
 
Vi ser fram emot ett inspirerande och givande möte. Din medverkan och dina tankar är viktiga. Det är 
tillsammans vi skapar Växande Älmhults framtid. 
 
Varmt välkommen! 
Styrelsen genom Håkan Persson 

 

https://abusinessboost.se/

