Vi söker eldsjälar som vill samarbeta med oss och Attitydresan i Sverige!
Hej alla fantastiska medlemmar & företagare i Småföretagarnas riksförbund.
Mitt namn är Ingrid Ohlsson, jag är styrelseledamot i förbundet och tillika projektledare för
vår Attitydresa. Jag hoppas du känner till vår Attitydresa, vår resa i Sverige där vi möter dig
som är företagare, politiker och tjänsteman.
Det hela började för ca 4 år sedan då Erik Sjölander, även han styrelseledamot i förbundet
kom med en idé; vi skall bege oss ut i landet och skapa oss kunskap hur attityden till oss
företagare fungerar, vi skall lära oss av allt som händer i Sverige, för att skapa oss ett ännu
bättre företagsklimat.
Sagt och gjort, för 2 år sedan började vi vår Attitydresa genom Sverige. Premiären var i
Falkenberg, och sedan dess har vi besökt Mora, Luleå, Trelleborg, Piteå, Helsingborg, Visby,
Landskrona, Söderköping och nu senast i november firade vi vår 11 Attitydresa på
hemmaplan i Höganäs (Läs mer om denna i vårt första nummer av Bra Affärer 2020)
När vi besökte Söderköping var det på inrådan av en av våra medlemmar, Anne-Louise
Kroon. Det samarbetet vi hade med Anne-Louise skapade en helt fantastisk Attitydresa i
Söderköping och gav också oss en insikt om hur viktiga och värdefulla alla Ni
eldsjälar/entreprenörer i Sverige är!
Med anledning av detta söker vi nu dig/Er som vill vara med på vår Attitydresa, vara den
eldsjälen för din ort/kommun som vi kommer att besöka. Vi hjälps åt med hela upplägget, vi
har en engagerad styrelse som vill komma ut i landet och besöka olika orter, vi vill känna in
attityden till företagandet och varandra, vi vill lära oss av Er alla och vi vill dela med oss av
det vi kan hjälpa till med – i Sveriges avlånga land.
Vi företräder 30 000 företagare i Sverige! Vi vet att utan Er/oss alla så stannar Sverige. Vi vet
också att genom samarbete kan vi alla nå oanade höjder. Vi vet också att Sverige behöver
fler småföretagare!
Så vill du/ni vara med oss in i 2020 – 2021, vill du vara en del av vår Attitydresa genom att
vara den ”eldsjälen” på orten vi besöker. Du som har kontakter på orten, vet och känner alla
och vill dela med dig av din kunskap för att skapa ett ännu bättre företagsklimat i Sverige, då
behöver vi varandra!
Jag ser framemot att höra av dig! Ring gärna mig på mobil 070 – 576 66 40 eller mejla mig på
ingrid.ohlsson@smaforetagarna.se
En riktigt God Jul och ett riktigt Gott Nytt företagsamt 2020 önskar jag dig!
Ingrid Ohlsson
Styrelseledamot Småföretagarnas riksförbund och projektledare Attitydresan

