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Styrelsen för SKNT avger härmed årsberättelse för verksamhetsåret 2019
Under året har styrelsen haft 9 protokollförda möten. Tre fysiska möten har genomförts,
ett i Uddevalla, ett i Leksand och ett i Växjö, samt 6 telefonmöten. Konstituerande
styrelsemöte genomfördes den 11 juni 2019.
Årskonferensen i Uddevalla ägde rum den 15-17 maj och hade temat kultur som
tillväxtmotor. Konferensen lockade drygt 100 näringslivstjänstemän från 40-talet
kommuner.

Förutom programmet för årskonferensen genomfördes ett antal studiebesök och
möjligheten att uppleva allt det som Uddevalla stad har att bjuda på, både i form av
olika skärgårdsföretag och tillverkande företag. Onsdagens mingelmiddag hölls på
vackra Uddevalla saluhall, där ägarna berättade om byggnadens historia, och sin idé
kring att hålla liv i en central fastighet.
Årskonferensen hölls på Bohusgården. Torsdagen inleddes med att moderator Magnus
Rosén hälsade välkommen tillsammans med projektledare Sophie Carling och
ordförande Susanne Bredesjö Budge
Under sina en och en halv dag bjöd Uddevalla på såväl akademiska betraktelser på de
kreativa näringarnas betydelse, som diverse praktiska exempel på hur det kan fungera.
Torsdagen avslutades med gemensam middag på Bohusgården i rockens tecken. Vid
förminglet delades priset till årets näringslivsutvecklare ut. Pia Proper,
näringslivsutvecklare i Säffle, gick hem med det åtråvärda diplomet.
Under konferensen gavs också möjlighet till viktiga och mycket uppskattade
erfarenhetsutbyten samt tid att besöka konferensens många utställare där flera var nya
bekantskaper för våra medlemmar.
Av utvärderingen som genomfördes efter konferensen framgick det dock tydligt att
konferensen behöver ha ett bredare anslag och ligga närmare det våra medlemmar
arbetar med dagligen, för att vara så angelägen vi vill att den ska vara.
Redan under konferensen i Uddevalla träffade styrelsen medarbetare på 2020 års
konferensstad Växjö. Planeringen av konferensen fortsatte sedan under hösten och
genomförs i nära samarbete mellan kollegorna i Växjö och SKNTs styrelse.
Föreningens nyhetsbrev uppdaterades under 2018, och arbetet med att erbjuda ett
relevant innehåll vidareutvecklas löpande. Utgåvorna finns tillgängliga på SKNT:s
hemsida.
Flera kommuner har visat intresse av att genomföra SKNT:s konferens under
kommande år, vilket är väldigt glädjande. Detta görs numera via ett formulär på
hemsidan, där intresseanmälan är aktuell ett år i taget, för att säkerställa att de teman
som de hågade konferensstäderna vill lyfta fram fortfarande är aktuella och att
kontaktpersonerna finns kvar.
Under årsmötet i Uddevalla spikades ännu en stadgeändring som styrelsen på
medlemmarnas uppdrag arbetat med under ett par år, för att öppna upp för
valmöjligheten att vara medlem som kommun såväl som individ. Detta torde förenkla
när medarbetare byter tjänst icke minst.
Styrelsen diskuterar löpande hur vi ska möta framtiden på olika sätt. Vad ser SKNTs
medlemmar för behov? Vad vill medlemmarna få ut av ett medlemskap i SKNT? Vilken

inriktning ska SKNT ha på längre sikt? Det här är viktiga frågor som vi behöver hantera
och fördjupa oss i. för ett par år sedan genomfördes en medlemsenkät vilken SKNTs
styrelse numera använder som bas i sitt utvecklingsarbete framåt. Under 2019 har
styrelsen genomfört work shops tillsammans med Johan Graffman vid två av våra
fysiska möten, för att få styrfart på vår vision, och på vilket sätt vi bör arbeta mot den.
Vi har också knutit ett par företag till oss, för att få stöttning i administrativa sysslor.
Redan i slutet av 2018 anlitades Konferensbyrån för att hantera medlemsregister och
fakturering bland annat. Under 2019 har Henson anlitats för att underlätta produktionen
av nyhetsbrevet, för att styrelsen ska kunna fokusera på att förbättra erbjudandet till
medlemmarna genom bland annat tydligare partneravtal, med de organisationer som
sedan länge har varit utställare på våra konferenser.
SKNT hade vid årets slut 267 medlemmar.
Styrelsen framför ett varmt tack till föreningens medlemmar för förtroendet att leda
verksamheten under det gångna verksamhetsåret.
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