Året 2021
Verksamhetsberättelse

MiH - Mötesplatsen för kompetensutveckling, nytänkande och affärsnytta

INNEHÅLL
Ordförande har ordet
Året i korthet
Vårt engagemang och mål
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Underskrifter

TACK TILL VÅRA PARTNERS
Helsingborgs stad

Sundspärlan

SPP

Adecco

Bonnier

Granitor

Studio e

Loyalty Group

EC Solutions

Wihlborgs

Fremlab

Dreamwork

Clarion

Företagarförbundet

ICE Group

mplusm

Swedbank

Chocolatte

Tryckservice
MiH Årsredovisning 2021 2

ORDFÖRANDE HAR ORDET

Ett mycket lärorikt år
2021 var verkligen ett år fyllt av överraskningar, och blev

Efter sommaren blev det äntligen dags att träffas på riktigt

inte alls som vi hade planerat. Men tänk så mycket vi har

igen, och vi gick då över till hybridmöten - både live och

lärt oss i form av anpassning, omställning och framförallt

digitalt, för att tillgodose våra medlemmars olika behov och

NYTÄNKANDE!

önskemål.

När det visade sig att det inte blev några lättnader gällande

I samarbete med vår partner EC Solutions och designern

pandemin under de första månaderna av 2021, fortsatte

och styrelseledamoten Felix Lineau Bygdemark, har den nya

utvecklingen av våra digitala sändningar. Konceptet ”Morgon

hemsidan vuxit fram. Arbetet har pågått för fullt under 2021

med MiH” växte fram i samarbete med vår partner Fremlab

och nu ser vi fram emot en ny, fräsch och problemfri hemsi-

och formen blev mer som ett interaktivt teve-program där

da som är lätt att använda för våra medlemmar.

tittarna hade möjlighet att ställa frågor under programmets

Nina Åkerlund
Ordförande | MiH

gång. Inslaget ”hemlig gäst/lokalproducerat” samt under-

Under året som har gått har vi arbetat för att befästa

hållning kom tillbaka i programmet och gav mervärde för

MiH 3.0 och vårt mål:

deltagarna.
Tillsammans med vår partner Studio e har vi också skapat
många kreativa inslag och haft riktigt roligt när vi på ett
lättsamt sätt producerat små reklamfilmer med presenta-

MiH - den självklara mötesplatsen för
kompetensutveckling, nytänkande och
affärsnytta - för näringslivet.

tioner av både föreningen och våra events. Vi älskar att vara
kreativa tillsammans med andra!
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MiH – den viktigaste drivkraften för
Helsingborgsregionens 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
Nina Åkerlund på MiHs nya hemmaplan,
Clarion Hotel & Congress Sea U

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 events för att bara träffas, knyta nya kontakter
och ha en god stund tillsammans. Men vid nästan alla våra
events har vi fokus på någon form av kompetensutveckling.
När du deltar på något av våra events vill vi att du ska uppleva
att du på något vis har förstärkt din kompetens.

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!
Jag vill verkligen tacka dig som engagerar dig i vår fina förening. En anrik förening som nästa år firar 90-årsjubileum - tala
om hållbarhet! Varje medlems- och partners medverkan gör
skillnad, och jag ser verkligen fram emot att med styrelsens,
medlemmarnas och våra partners hjälp leda Marknadsföreningen framåt mot nya höjder. Tillsammans är vi kraftfulla!
Avslutningsvis vill jag tacka alla i styrelsen för ert fantastiska
jobb under det här året, ni är GULD värda och jag ser mycket
fram emot ett nytt år tillsammans med er!
Nina Åkerlund
Ordförande | MiH
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ÅRET I KORTHET

2021 i korthet
I början av året hade pandemin fortfarande ett grepp om oss vilket ledde till en
fortsättning av de digitala aktiviteterna. Under tidig vår utvecklade vi våra frukostföreläsningar och producerade trevliga morgonprogram med ett ”nygammalt”
tema. Vi plockade då in både en hemlig gäst och någon form av underhållning.
Programmen som fick heta ”Morgon med MiH” sändes live från studion på Clarion
Hotel Sea U, vilket innebar att deltagarna kunde ställa frågor till föreläsaren och på
så sätt vara mer delaktiga.
Vår ambition var då som nu, att bidra med kompetensutveckling och nytänkande
och att belysa olika ämnen som både kan ge oss inspiration och lära oss något nytt.
Under vårterminen fick vi bland annat höra på Erik Nissen Johansen när han berättade
om vikten av storytelling, Mari Leone föreläste om generativt ledarskap och Ewa
Meurk avslöjade att ”Sanningen finns i blodet”. Max Söderpalm engagerade med sin
säljcoachning och myntade uttrycket ”Det är i backarna man rycker”.
Traditionsenligt kickade vi igång Företagardagarna med en frukostföreläsning - fast
denna gång i en digital variant, och då fick vi lära oss en hel del om AI och robotar
genom Nicholas Fernholm.
Efter sommaruppehållet kunde vi äntligen träffas på riktigt igen, och startade då
hybrid-möten, vilket innebar både fysiskt och digitalt.

>>
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Höstterminen inleddes med forskaren Henrik Szentes som inspirerade till att reflektera mera och att tänka efter före. Ewa Meurk kom tillbaka tillsammans med dr Peter
Martin och ett läkarteam, och erbjöd deltagarna att få reda på sitt blodsockervärde
för att sedan diskutera detta i en workshop.
Vi deltog som en officiell HUB vid hållbarhetskonferensen A Sustainable Tomorrow,
och följde upp med en föreläsning av Johanna Lundgren, hållbarhetschef på SPP.
Hösten fortsatte med bland annat ett mycket intressant föredrag om IKEA’s H22projekt DM och avslutades med mannen som gett Ullared en plats på kartan - Boris
Lennerhov.
Efter ett års frånvaro kunde vi åter njuta av en stämningsfull Luciamorgon i Mariakyrkan tillsammans med Luciakören från Wieselgrensskolan. Tänk att vi till och med
fick uppleva knarrande snö under fötterna när vi intog vår frukost på kyrkbacken!
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ENGAGEMANG & MÅL

Vårt engagemang och våra mål
Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen tror 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 flera. 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.

Mål 2021
En rad olika mål har varit centrala för vår verksamhet under 2021, ett av dem har
varit att bibehålla medlemsantalet trots pandemins utmaningar. Pandemin har såklart erbjudit utmaningar även för regionens företagare, och nätverkande har i vissa
perioder kanske inte alltid stått överst på listan. Därför har vår ambition varit att
bibehålla samma antal medlemmar (dvs antalet nya medlemmar skall ha uppgått
till samma antal som antalet som valt att lämna) varit viktig.
Ett annat viktigt mål har varit var att bibehålla intresset för våra digitala events under
våren trots en stor digital trötthet, som vi upplevde det. Det gjorde vi genom att ständigt förädla konceptet vilket i slutet blev livesändningar som morgonprogrammet,
”Morgon med MiH.”

>>
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Ett annat oerhört viktigt mål för 2021 har varit att knyta många nya partnerkontakter. Det känns avgörande med engagerade företag som med sin närvaro och sin
kompetens är med och formar och skapar föreningen. Därför är det extra roligt att
berätta att vi har inlett ett samarbete med ett 10-tal nya företag under detta år. Det
är också glädjande att vi har förstärkt och fördjupat samarbetet med redan etablerade partners, inte minst vår huvudpartner Helsingborg stad. Under förra året lyckades
vi även få tillbaka Bonnier-koncernen som mediapartner, vilket känns viktigt ur flera
perspektiv.

Mål 2022
Under 2021 har vi arbetat hårt för att få tillbaka traditionen av välbesökta events,
vilket också kommer vara ett av våra främsta mål även för 2022. Ett deltagarantal
på 100 personer är rimligt att se inom kort. Vi lever i en spännande region med
mängder av intressanta företag med kunniga företagare och vi har märkt att våra
medlemmar är speciellt intresserade av det som händer här och nu, och i vår region!
Därför vill vi att våra events i stor utsträckning ska ha en lokal anknytning och gärna
belysa det som händer i regionen, men även att de ska ha ett hållbarhets- och innovationsfokus. Detta utan att tappa globalt fokus. Vi strävar mot ett ”glokalt” fokus
och eventen ska framförallt bidra med ”det senaste” och såklart nytänkande!
Förhoppningsvis släpper pandemin sitt grepp under 2022, och vi ser då stora möjligheter att öka i medlemsantal utifrån den grund vi lyckats bygga de senaste åren.
Detta är något vi ständigt arbetar för.
Under året 2022 siktar vi också på att genomföra två lyckosamma och välbesökta
MiH Guld. Det känns oerhört roligt att få möjligheten att fira 2021 års vinnare nu i
april och sedan ladda om för att göra 2022 års upplaga som ett samarrangemang
med Hbg Talks den 13 oktober.

>>
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Vårt engagemang
Det gångna året har varit ett år av sprudlande aktivitet och framåtanda. Det är glädjande att våra events blivit mer och mer välbesökta, framförallt mot slutet av hösten
då vi var ca 70 personer. Vi har även vunnit mark när det gäller samarbetspartners
där vi som tidigare nämnt utökat antalet markant. Det är också glädjande att vi skapat många nya kontaktytor inom Helsingborg stad, där vi har fördjupat och förstärkt
vårt samarbete.
Likaså har vi utökat samarbetet med Studio e (film och bild) och Fremlab (ljud och
teknik) vilket dels har gett oss mycket kvalitativt material till sociala medier som har
lett till ökad synlighet samt hög kvalité av ljud och ljus på våra events.
Under året har föreningens verksamhet glädjande nog vuxit och vi har insett att det
är en för stor apparat för att drivas helt ideellt. Därför har styrelsen beslutat att satsa
på en verksamhetsansvarig för att ge föreningen de bästa förutsättningarna framåt.
Detta ger oss också möjligheten att utnyttja vår kontorsplats på näringslivskontoret i större utsträckning, vilket även gör att vi kommer än närmre vår huvudpartner
Helsingborgs stad och i synnerhet verksamheten på näringslivskontoret.
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Årsredovisning 2021
Förvaltningsberättelse och underskrifter

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisning
Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 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 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
Även 2021 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 fortsatt
genomföra 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.
Parallellt med arbetet att ställa om våra events har styrelsen fortsatt att utveckla det
strukturerade förändringsarbete som påbörjades under 2020. 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. >>
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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.
Under året har vi bytt redovisningsbyrå för att uppnå en bättre kostnadsbild och kontroll. Styrelsen har även beslutat att förändra organisationen och ta in en verksamhetsansvarig på daglig basis med syfte att avlasta styrelsen. Verksamhetsansvarig
arbetar genom uppdragsavtal vilket skapar en flexibilitet för föreningen och dess
ekonomi.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

2 (6)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Org.nr 843002-3559

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
169
204
70,0

2020
176
-17
90,1

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Org.nr 843002-3559

Resultaträkning

3 (6)

Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

84 840
83 816
393 408
562 064

99 220
77 058
241 681
417 959

-402 658
-66 752

-369 483
-22 500

-43 741
-513 151
48 913

-43 741
-435 724
-17 765

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

1 450
-156
1 294
50 207

1 395
-365
1 030
-16 735

Resultat före skatt

50 207

-16 735

Årets resultat

50 208

-16 735

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat
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Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Org.nr 843002-3559

Balansräkning

4 (6)

Not

2021-12-31

2020-12-31

2

32 807
32 807

76 548
76 548

3

0
0

0
0

32 807

76 548

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

171 335
39
171 374

109 922
95
110 017

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 014 849
1 014 849
1 186 223

705 025
705 025
815 042

SUMMA TILLGÅNGAR

1 219 030

891 590

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
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Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Org.nr 843002-3559

Balansräkning

5 (6)

Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

803 630
50 208
853 838

820 365
-16 735
803 630

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

23 367
-3 916
25 073
320 668
365 192

5 999
-3 916
2 377
83 500
87 960

1 219 030

891 590

EGET KAPITAL OCH SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen
Org.nr 843002-3559

6 (6)

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

218 704
218 704

218 704
218 704

-142 156
-43 741
-185 897

-98 415
-43 741
-142 156

32 807

76 548

2021-12-31

2020-12-31

32 502
-32 502
0

32 502

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32 502
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Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

-32 502
32 502

-32 502

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ingående avskrivningar

Marknadsföreningen
Årets avskrivningar i Helsingborgsregionen
Org.nr
843002-3559
Utgående
ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Noter

218 704
218 704
-142 156
-43 741
-185 897

218 704
218 704
-98 415
-43 741 6 (6)
-142 156

32 807

76 548

2021-12-31

2020-12-31

Not 3
verktyg
och installationer
1 Inventarier,
Redovisningsoch värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna 32
råd502
(BFNAR
Ingående anskaffningsvärden
32 502
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Försäljningar/utrangeringar
-32 502
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
0
32 502

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Inventarier,
verktyg och installationer
Utgående ackumulerade avskrivningar

-32 502
32 5502
år
0

-32 502

Not
2 Koncessioner,
Utgående
redovisat patent,
värde licenser, varumärken samt liknande rättigheter 0

2021-12-31

0
2020-12-31

218 704
218 704

218 704
218 704

-142 156
-43 741
-185 897

-98 415
-43 741
-142 156

32 807

76 548

2021-12-31

2020-12-31

32 502
-32 502
0

32 502

Helsingborg
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Åkerlund Nina
Årets avskrivningar
Styrelseordföranden
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

-32 502

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32 502
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Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

-32 502
32 502

-32 502

UNDERSKRIFTER

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämman för fastställelse.
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