Åmåls Industriförening
Verksamhetsberättelse för Åmåls industriförening 2019
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Föreningen har under verksamhetsåret haft 29 medlemsföretag.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta styrelsemöten.
I samarbete med våra skolor har medlemsföretagen tagit emot studiebesök, berättat
om sina verksamheter, vilka olika yrkesroller som finns och vilken kompetens som
krävs.
Samarbete har inletts med Vuxenutbildningen med syfte att starta utbildningar efter
näringslivets behov. De kommer att köra igång en basutbildning under hösten 2020
och vi har gemensamt deltagit på en näringslivsfrukost för att kommunicera om vårt
samarbete.

Vi har närvarat vid 4 näringslivsfrukostar under året för att sprida information om vår
verksamhet.
I maj 2019 arrangerade kommunen och näringslivsorganisationerna en gemensam
Näringslivsgala. I samband med galan delade ÅIF ut pris till Janne Karlsson, ISAB.
Deras huvudbyggnad brann och han återställde till fint skick.
Ny logga, flyer, film och roll-up togs fram i marknadsföringssyfte. En film om
Industriföreningen lanserades i samband med stipendieutdelningen på
Karlbergsgymnasiet den 14 juni. Två studenter mottog stipendium från föreningen.
Filmen om medarbetare inom industrin skapades för att kommunicera till
ungdomarna i Åmål att det finns en karriär inom industrin. Filmen mottogs på ett bra
sätt och framöver vill föreningen göra nya filmer med olika målgrupper för att lyfta
upp industriföreningens medlemmar och föreningens arbete.
ÅIF har deltagit i Näringslivsrådet hos kommunen.
ÅIF har medverkat vid träff med representanter från kommunen för att diskutera hur
kommunen och företagen kan samarbeta på bästa sätt.
ÅIF har samarbetat med Kristinebergsskolan & Karlbergsgymnasiet genom ett
gemensamt projekt ”Tjejer hjärta teknik”. Klara Öman och Elin Lokrantz, som båda
tog studenten 2019 i Trollhättan, presenterade sin ”breda bild” av teknik inför tjejer
och killar i klass 9 med målsättningen att skapa ökat intresse för teknik i alla dess
former. Samtliga elever genomförde en övning bestående i att analysera all teknik
bakom samt att bygga en modell av ett Attefallshus och på det viset öka intresset för
teknik inför val till gymnasiet. Intresset för teknik ökade med 57%. Under dagen
genomförde även alla 9:e klassare 2 studiebesök hos ÅIF medlemsföretag.
Medverkan på Öppet hus på Karlberg och medverkan på programråd på Karlberg
samt verksamhetsråd med Vuxenutbildningen i syfte att fördjupa samarbetet med
skolan.
Medverkan på möte kring arbetsmarknadskunskap som drivs av Handelskammaren.
Våra medlemmar har även deltagit på lektioner för att möta elever.
Industriföreningens medlemmar har deltagit vid föreningen eDITs (ett Dalsland I
Tillväxt) arrangemang ”Dalsland kommer på besök” samt ”Dalsland bjuder på frukost
på Junibacken” i Stockholm som genomfördes i januari samt ”Dalsland bjuder på
frukost i Dalsland” i Håverud i maj. Dessutom deltog flera företag vid
rekryteringsmässan i Bengtsfors i maj samt en exklusiv träff med Arbetsförmedlingen
den 4 juni i Mellerud.
Styrelsen beslöt vid konstituerande mötet 2019 att införa ”årsvis roterande”
ordförande och vice ordförande. Detta innebär att ordförande sitter på ett ettårs
mandat. Vice ordförande kliver efter ett år in i rollen som ordförande under ett åt. En

övrig ledamot kliver in i rollen som vice ordförande under ett år. På detta vis fördelas
åtagandet som ordförande på ett hanterbart sätt inom styrelsen.
Styrelsen uppmanar sina medlemmar att komma med förslag och idéer så att vi kan
verka på bästa sätt till nytta för våra medlemmar under kommande år.
.
När vi nu lämnar verksamhetsberättelsen for 2019 vill styrelsen tacka för
verksamhetsåret som varit.
Åmål 2020-03-19
Styrelsen

