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Ett annorlunda år på många sätt
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen grundades 1933 och har genom åren upplevt stora framgångar men såklart också ställts inför flera utmaningar. Jag ska inte ge mig in på att gradera olika utmaningar utan kan bara konstatera att 2020 kommer att gå till historien som ett av de mer utmanande åren på väldigt länge. Inte bara för oss som förening utan för näringslivet
i hela vår region, nationen Sverige och hela världen. Pandemin har inte lämnat någon oberörd.
Trots detta har året bjudit på många positiva upplevelser och ny kunskap som vi tar med oss framåt. Vi inledde året lyckligt
ovetande om vilka prövningar vi stod inför. När vi i mars tvingades att ställa in våra kommande event hade vi i styrelsen redan
satt full fart med att hitta alternativ till fysiska möten. De digitala mötesformerna började växa fram liksom andra kreativa mötesformer såsom Walk & Talk, där styrelsen träffade medlemmar på sköna morgonpromenader längs Öresund. Det är faktiskt
fascinerande att uppleva all den kreativitet som föds ur den här typen av kriser.
Samtidigt som styrelsen arbetade intensivt med att ställa om, istället för att ställa in, gav vi oss in i ett mer strukturerat förändringsarbete. Vi var många nya ledamöter som valdes in i styrelsen i fjol och gemensamt för oss alla är att vi drivs av att få
Viktor Pansell, Ordförande
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

bidra med att utveckla både MiH och vår region. Vi började mejsla fram vårt framtida MiH. Det arbetet började med att skapa
en tydlig bild av var vi kommer ifrån och vart vi står idag för att kunna ta ut riktmärket framåt.
Vi intervjuade ett antal medlemmar, både före detta medlemmar och nuvarande medlemmar, och skickade även ut en enkät
till samtliga medlemmar. Genom det här arbetet skapade vi oss en förståelse för vad vi ska ta med oss i framtiden och fick
en tydlig bild av vad vi behöver utveckla och förnya. Det var ett intensivt arbete som krävde både tid och engagemang men
succesivt märkte vi att det den framtida bilden av MiH började växa fram. Vår första riktiga riktningsvisare formulerade vi som
vår vision:

MiH – den viktigaste drivkraften för Helsingborgsregionens tillväxt
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MiH – Den viktigaste drivkraften för
Helsinborgsregionens tillväxt
Den riktningen förpliktigar men skapar också fantastiska möjligheter att bidra, utveckla och skapa delaktighet. När vi förtydligade den här riktningen och började beskriva vad vi faktiskt ska göra så var det tre ord som återkom och kändes både viktiga
och beskrivande. Vi ska skapa den självklara mötesplatsen för:

Nytänkande
Nytänkande innebär inte att allt hela tiden förändras men det innebär att vi ständigt har våra tentakler ute för att spana in senaste trender och tendenser. Vi vill hjälpa och inspirera dig att tänka i nya banor och prova nya saker. Vi tror nämligen att det är
en väldigt viktig ingrediens för utveckling och tillväxt.

Kompetensutveckling
Ibland har vi event för att bara träffas, knyta nya kontakter och ha en god stund tillsammans. Men vid nästan alla våra event
MiH Hub Clarion Grand Hotel – A Sustainable
Tomorrow 2020

har vi fokus på någon form av kompetensutveckling. När du deltar på något av våra event vill vi att du ska uppleva att du på
något vis har förstärkt din kompetens. Vi vill möjliggöra kompetensutveckling för personer och företag.

Affärsnytta
Vi vill vara med och skapa nytta för dina affärer. Det innebär inte att vi nöjer oss med att det görs affärer mellan våra medlemmar. Om det händer blir vi naturligtvis både stolta och glada. Men affärsnytta för oss kan lika gärna vara att du inspireras och tar
till dig nya kunskaper som leder till att du faktiskt utvecklar hela din affärsmodell. Om vi kan bidra till det, ja, då blir vi riktigt glada!
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Avslutningsvis...
Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till dig som medlem. Oavsett om du har varit medlem eller partner i många år, kommit
till oss alldeles nyligen eller kanske är en av återvändarna, så är ditt medlemskap ryggraden i vår förening. Jag vill också rikta
min stora tacksamhet till våra fantastiska partners för allt ni har bidragit med under året. Sist men inte minst vill jag också
tacka styrelsen som arbetat hårt med både omställning och utveckling av vår marknadsförening.
Vårens program är nu i princip helt klart och jag måste säga att det kommer att bli en otroligt spännande vår. Självklart hoppas
vi att kunna komma igång med fysiska möten så snart som möjligt men fram till dess träffas vi digitalt.
Vår nya hemvist för våra event och Guldgalan kommer att vara Clarion Hotel & Congress Sea U. En mötesplats som med sin
inbjudande atmosfär och det fantastiska läget kommer att tillföra något alldeles extra.
Välkomna till MiH 3.0 och ett framgångsrikt nytt år!
MiHs nya hemvist – Clarion Hotel 6 Congress Sea U

Viktor Pansell
Ordförande
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2020 - den korta versionen
Trots att nästan hela 2020 har präglats och styrts av pandemin har vi eftersträvat
att bidra med kompetensutveckling och nytänkande, och har genomfört en rad
spännande och intressanta aktiviteter.
Under januari och februari hann vi genomföra sju olika events, både frukostar,
luncher och ledarskapsnätverk. En av de mycket uppskattade frukostföreläsningarna hölls av Linus Jonkman som pratade om kraften i att leda en organisation med
fokus på kulturen!
I mars slog restriktionerna till med full kraft och begränsade våra möjligheter att
träffas i större samlingar. Då blev vårt nya koncept MiH Walk & Talk en succé. Vi
promenerade längs med vårt vackra Öresund och njöt av intressanta samtal mellan
medlemmar, styrelsen och gäster.
Under våren lanserade vi också ”MiH Talks” med digitala föreläsningar på Studio E.
Några av de uppskattade föreläsarna var Catarina Rolfsdotter som pratade om drivkraft och hållbar utveckling, och Chris Pettersson som pratade om motivation
och försäljning i en digital värld.
Efter sommarlovet vädrade vi morgonluft när vi återigen kunde ha MiH Frukost
”på riktigt” . Vi startade på Clarion Hotel med Peter Åberg och hans föreläsning
om inre kraft i stora livsförändringar. En annan bejublad föreläsning handlade om
framtidens hållbara och cirkulära arbetsplats och hölls av Niklas Madsen. Bland våra
hemliga gäster fanns Clarions Hotelldirektör Miri Sumiq som tog med oss bakom
kulisserna där vi fick en inblick i arbetet med Helsingborgs nya hotell och konferensanläggning SeaU.
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En underhållare som verkligen höll världsklass var Philip Warren Gertsson som
skapade känslan av total tyngdlöshet när han visade oss vad “football freestyle” är
för något!
I september blev vår “digiloga” Hub med AST - A Sustainable Tomorrow - en riktigt
hållbar succé. Vi fick bland annat lyssna på Rebecka Carlsson, Jakob Trollbäck och
Fredrik Reinfeld. Efter en fängslande förmiddag fortsatte dagen med en engagerande workshop.
I oktober var det dags att ställa om igen och återuppta digitala föreläsningar från
Studio E. Ulla-Karin Barett tog oss med på en resa om de senaste trenderna inom
marknadsföring från Canne Lions!
Under året arrangerade MiH Student flera mycket lyckade evenemang för både
medlemmar från näringslivet och studenter från Campus. Bland annat studiebesök
hos Matkooperativet och MiH Frukost med Therese Wallter. Det populära mentorsprogrammet fortsätter att genomföras, och 17 mentorspar hann att träffas fysiskt
på speed matching och kick-off event.
Vi avslutade året med en stämningsfull luciamorgon i ett digitalt format med vacker
sång från Maja Jakobsson och kanske något mindre vacker, men ack så inlevelsefull sång från styrelsen.

MiH Årsredovisning 2020 7

ENGAGEMANG & MÅL

Vårt engagemang och vårt mål
I Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen tror vi på och älskar det oförutsebara
i ett möte. Mötet kanske bara blir en handskakning men det kan också leda till ett
längre, givande utbyte mellan två eller fler. Oavsett är det i mötet som allt startar. I
MiH samlas vi som tror att vi tillsammans kan skapa en starkare och mer attraktiv
region.
Marknadsföreningen brinner för Nordvästra Skåne, en region med över 345 000 invånare och mer än 30 000 företag. Vår uppgift är att bevaka och lyfta fram de frågor
som berör och kan stimulera entreprenörskapet. Men också att göra det enklare för
företagare, både små och stora och från olika branscher, att kunna träffas under
enkla former för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och inspireras.
MiH ska vara den viktigaste drivkraften för Helsingborgsregionens tillväxt. Det ska vi
vara genom att erbjuda den självklara mötesplatsen för nytänkande, kompetensutveckling och affärsnytta.
När vi frågar våra medlemmar, såväl nya som gamla, vilka av våra events som de
föredrar så är svaret väldigt entydigt. MiH Frukost på fredagsmorgnar är det överlägset mest populära formatet av våra events. Därför kommer vi under 2021 att dubblera antalet MiH Frukost. Även våra MiH Workshops har under det gångna året varit
mycket uppskattade. Nu utvecklar vi dessa koncept ytterligare. Några gånger under
terminen kommer vi att fördjupa oss i ett MiH Frukost ämne genom att ha en MiH
Workshop i direkt anslutning till frukosten. På det sättet skapar vi förutsättningar för
att utveckla både vår kompetens och vårt nätverk.
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MiH Student har under året som gått utvecklats väl och vi tror starkt på nyttan av att
förena studenter och näringsliv. Nyttan av vårt arbete ser vi verkligen konkret i det
mentorsprogram som MiH Student ansvarar för. Där paras studenter och personer
från näringslivet samman och utbyter tankar och erfarenheter.
Föreningen har de senaste åren haft en vikande trend i medlemsantalet. Under det
extremt utmanande år vi har bakom oss, är det ett antal medlemmar som valt att
inte förlänga medlemskapet. Mot bakgrund av detta är vi stolta och glada över att
ha kunnat rekrytera ett antal nya medlemmar, vilket innebär att medlemsantalet
nästan har kunnat behållits under året. Medlemsantalet har sjunkit med ca 5%.
Inför kommande år har vi naturligtvis stora förhoppningar om att vårt arbete med att
tydliggöra vårt budskap, att ständigt utveckla vårt koncept och att vår nya träffpunkt
Sea U kan innebära ett ökat antal medlemmar.
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Årsredovisning 2020
Förvalningsberättelse och underskrift

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning
Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen är upprättad i
svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Marknadsföreningen främjar, bidrar och skapar starka plattformar för näringslivet
i nordvästra Skåne. Vi verkar för en medlemsnytta såväl som affärsnytta, som i
sin förlängning ska bidra till och skapa nya möjligheter för regionen. Vi tror på det
personliga mötet och att det är då som nya konstellationer bildas och nya idéer
uppstår. Vi eftersträvar förtroendefullt samarbete med såväl näringslivets som konsumenternas organisationer. Föreningen ämnar att förverkliga detta syfte genom att
främja och initiera utveckling och utbildning samt genom att arbeta för ökad upplysning på marknadsföringens skilda områden. Föreningen har sitt säte i Helsingborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2020 präglas till mycket stor del av den pandemi som drabbats oss alla, såväl näringslivet i vår region, nationen Sverige som hela världen. Vi har trots detta genomfört ett antal fysiska events och därtill ställt om till ett stort antal digitala events som
har sänts live men som också har kunnat konsumeras i efterhand. På det viset har
vi skapat en stor tillgänglighet.
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Parallellt med arbetet att ställa om våra events har styrelsen genomfört ett omfattande och strukturerat förändringsarbete. Genom detta arbete har styrelsen skapat
en tydligare bild av var föreningen befinner sig idag, och framför allt vad och för vilka
föreningen ska skapa värde i framtiden.
MiH – den viktigaste drivkraften för Helsingborgsregionens tillväxt
Vi ska skapa den självklara mötesplatsen för:

• Nytänkande
• Kompetensutveckling
• Affärsnytta
Styrelsen har därtill gjort ett genomgripande arbete för att genomlysa medlemsstocken. Föreningen hade i början av året 205 aktiva medlemmar vilket under året
har minskat något till 190 stycken vid årets slut. Ett minskande medlemsantal är
inget som styrelsen är nöjd med. Trots det görs bedömningen att nettominskningen
är låg tack vare det intensiva omställningsarbetet som gjorts med flertalet events
och det omfattande arbetet som genomförts för att utveckla rutiner och arbetsprocesser rörande medlemsregistret. Därtill har även en aktiv marknadsföring, inte
minst i sociala medier, resulterat i ett antal nya medlemmar.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning

Not

2020-01-01

2019-01-01

		-2020-12-31

-2019-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter

231 434

396 553

Bidrag

186 525

467 661

0

1 790

417 959

866 004

-369 483

-530 203

-22 500

-21 452

-43 741

-43 740

-435 724

-595 395

-17 765

270 609

1 395

93

-365

-1 100

1 030

-1 007

Resultat efter finansiella poster

-16 735

269 602

Resultat före skatt

-16 735

269 602

Årets resultat

-16 735

269 602

Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar		
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Summa finansiella poster
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Balansräkning

Not

-2020-12-31

-2019-12-31

Balansräkning

Not

-2020-12-31

-2019-12-31

Tillgångar

Eget kapital och skulder

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar

Eget kapital vid räkenskapsårets början

820 365

550 763

-16 735

269 602

803 630

820 365

MiH:s Hemsida

3

Summa immateriella anläggningstillgångar

76 548

120 289

Årets resultat

76 548

120 289

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder
2

0

0

Leverantörsskulder

5 999

8 808

0

0

Övriga skulder

4 888

117 752

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

83 500

86 369

Summa kortfristiga skulder

94 387

212 929

898 017

1 033 294

76 548

120 289

Omsättningstillgångar

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

109 922

86 245

6 522

4 905

116 444

91 150

Kassa och bank

705 025

821 855

Summa kassa och bank

705 025

821 855

Summa omsättningstillgångar

821 469

913 005

SUMMA TILLGÅNGAR

898 017

1 033 294

Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
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Noter
Not 3 Hemsidan

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

		

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden		

218 704

218 704

nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

218 704

218 704

Anläggningstillgångar

Ingående avskrivningar		

-98 415

-54 675

Årets avskrivningar		

-43 741

-43 740

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-142 156

-98 415

Utgående redovisat värde		

76 548

120 289

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-

Tillämpade avskrivningstider:
Immateriella anläggningstillgångar
Hemsida		

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer		

5 år

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer
		2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden		

61 583

61 583

Försäljningar/utrangeringar		

-29 081

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32 502

61 583

Ingående avskrivningar		

-61 583

-61 583

Försäljningar/utrangeringar		

29 081

0

Utgående ackumulerade avskrivningar		

-32 502

-61 583

Utgående redovisat värde		

0

0
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse. Helsingborg 2021-02.16.

Viktor Pansell, Ordförande

Maria Rödlund, Ledamot

Bengt Thorn, Ledamot

Monica Frisk, Adj Ledamot

Maria Wellving, Ledamot

Jonatan Pramborn, Ledamot

Marcus Claesson, Ledamot

Annelie Andreasson, Ledamot

Oliver Titikic, Ledamot

Pernille Nielsen, Adj Ledamot

Julia Nilsson, Ordf Studentsektionen

Felix Lineau Bygdemark, Adj Ledamot
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