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Medlemskap 
 

Huvudsyfte med föreningens arbete  
 
Att få fler besökare att komma till området och öka lönsamheten hos företagen i området. 
 
Föreningen skapar tillväxt och ökad lönsamhet genom att;  

- Representera företagen*.  

- Skapa och utveckla nätverk och mötesplatser för besöksnäringsföretag i Skåne 

- Att skapa forum för kompetensutveckling och branschkunskap 

Mål för 2016 års verksamhet  
- Kommunicera vad föreningen bidrar med till alla företag inom besöksnäringen, primärt i 

centrala Skåne 

- Definiera och ökat värdet i medlemskapet i föreningen 

- Föra ut kunskapen om den strategiska plattformen för MittSkåne hos medlemmarna i 

centrala Skåne 

 
Huvudaktiviteter 2017 
Under 2017 arbetar föreningen inom huvudområdena Nätverkande, Marknadsföring samt 
Destinationsutveckling enligt fastställd aktivitetsplan som ligger på föreningens webbplats 
(http://www.linderodsasensturism.com/om-oss/ OBS, länken kommer att ändras inom kort) 
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Medlemserbjudande 2017  
 
Som medlem stöttar du den företagsdrivna utvecklingen av besöksnäringen i Skåne.  Du får också 
följande konkreta insatser för din medlemsavgift 
 

 
 
 
 
  

Område Erbjudande Fördel medlemmar
Nätverkande Fyra nätverksträffar med olika 

teman under 2017

Icke medlemmar betalar 200:-/person 

och gång

Möjlighet att delta kostnadsfritt i 

föreningens övriga aktiviteter

Icke medlemmar betalar 200:-/person 

och gång

Marknadsföring Medlemspris fotografering. Rabatt 

för ett fototillfälle med några av 

våra anslutna fotografer. 10-20 

profilbilder på Dropboxlänk eller 

USB-minne för 1500:- plus moms 

(500:- i rabatt). 

Cirka 500:- i rabatt för medlemmar i 

föreningen

Synlighet på föreningens webbplats 

i företagslistning samt i bildbank

Kostnadsfritt, icke medlemmar erbjuds 

inte plats

Tillgång till översättare Miniminivå erbjuds kostnadsfritt, icke 

medlemmar erbjuds inte översättning.

Företagare med 

hantverk/konst/handel erbjuds 

plats i A5 som distribueras till större 

boende i området (just nu centrala 

Skåne) av föreningen

Kostnadsfritt, icke medlemmar erbjuds 

inte plats

Möjlighet att delta i långsiktigt 

arbete kring marknadsplan Sverige 

och Danmark för centrala Skåne

Medlemmar erbjuds plats i arbetet, 

kostnad tillkommer dock.

Destinationsutvecklingsarbete/

kompetensutveckling

Som medlem kommer du under 

2017 att delta i en konkret 

utvecklingsinsats med grund i 

exportmognad, digital 

marknadsföring och värdskap

Gratis. Icke medlemmar kan inte delta. 

Genomförs tack var organisationen 

Partnerskap för besöksnäringen i 

MittSkåne där Företagarföreningen 

sitter i styrgruppen

Medlemskap i Mitt Skåne - företagarföreningen för besöksnäringen
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Avgifter 
 
Företag 
- medlemsavgift på 200 kr/år  
- avdragsgill föreningsavgift 1 000 kr + moms/år.  
 
För byalag och byaföreningar: 
- medlemsavgift på 200 kr/år 
- avdragsgill föreningsavgift 500 kr + moms/år  
 
Stödmedlem 
Som stödmedlem får du information om våra års- och medlemsmöten och stöttar vår verksamhet 

- Enskild person 200:-/år 
- Familj 250:-/år 

 
 
 
 
Ordf Kanslist 
Ingrid Linné Christel Jönsson 
0705 52 10 13 0723 58 67 45  
  
 
   
 

 
 
 
  
OBS! Avgiften faktureras! 
 
 
Ordf  Kanslist 
Ingrid Linné    Christel Jönsson  
 
 
 

* I centrala Skåne sker detta genom att aktivt påverka partnerskapet för besöksnäringen i 
MittSkåne, i förlängningen kan vi arbeta mot andra offentliga aktörer på deldestinationsnivå 
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Ansökan om medlemskap  

Mitt Skåne 
Företagarförening för besöksnäringen 

 
 
Jag är intresserad av att bli medlem: 
 
Medlemsform:_____________________________________________________________ 
 
Företag___________________________________________________________________ 
 
Adress____________________________________________________________________ 
 
Org nummer____________________________ 
 
Kontaktperson______________________________ Tel ____________________________ 
 
Epost_____________________________________________________________________ 
 
Hemsida___________________________________________________________________ 
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