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Verksamheten 
 
Konkurrenskraft genom öppenhet 
Öppna företag är ett nätverk för företag som kopplar öppna värderingar till kreativitet och 
lönsamhet. Vi tror att öppenhet är nyckeln till att Sverige ska fortsätta vara ett 
konkurrenskraftigt, innovativt och välmående land att leva i. 
 
Vår vision 
Konkurrenskraft genom öppenhet – Med öppna värderingar skapar vi kreativa miljöer, som 
ger vinster för människor, företag och samhälle. 
 
Vår definition av öppenhet 
Öppenhet är att välkomna idéer, initiativ och oliktänkande. Öppenhet innebär att ta ansvar för 
att skapa en god arbetsmiljö där kränkningar inte förekommer och där olikheter i ålder, 
läggning, kultur och etnicitet är en tillgång. Öppenhet ger trygghet och mod att våga lyfta 
idéer som ger utveckling i företaget, och i förlängningen även ett bättre samhälle. 

 

Styrelse 

Styrelsens sammansättning: 

Mathias Frenzel, ordförande 

Anna Altner, kassör 

Björn Sjöström, ledamot 

Mathias Frenzel, valberedning 

Björn Sjöström, revisor 

 

Styrelsen har sammanträtt 4 ggr under 2017. 

 

Styrgrupp 

Styrgruppens sammansättning: 

Mathias Frenzel 

Anna Altner 

Björn Sjöström 

Martin Andersson 

Azizah Degez 

Emma Steinwall 

 

Styrgruppen har sammanträtt 7 ggr under 2017. 

 

Medlemmar 

Föreningen har under året 70 medlemmar. 



 

 

Organisation 

En konsult har jobbat 50 % med bl.a. kommunikation, events och uppbyggnad av verktyget 
Sesam.  

 

Ekonomi 

Föreningen har finansierats via bidrag från Varbergs Kommun på 220.000kr. Under året har 
ytterligare finansiering sökts för fortsatt drift och utveckling. 

Föreningen har under året utvecklat verktyget Sesam och skapat olika events till en kostnad 
på 558.984kr. 

Resultat 2017–338.984kr. 

 

Särskilda händelser 

     

✓ Workshop 21 mars 
✓ Informationsträff för nya medlemmar 19 april 
✓ Medlemsträff 27 april - föreläsning Olikheter - en förutsättning för utveckling 
✓ Varbergs Näringslivsdag 11 maj 
✓ Lunchföreläsning 14 juni - att tänka rätt är stort – att tänka annorlunda är större med Sara 

Johansson 
✓ Pride 1 juli - Mathias Frenzel öppningstalade som regnbågsambassadör 
✓ Visning 6 september - visning verktyget Sesam  
✓ 7:27 Frukostmöten 
✓ Varbergsmorgon 

Under året har vi synts i media, bl.a. sociala medier och debattartiklar. 

 

 

 

 

Varberg 2018-04-10 

 

 

 

Mathias Frenzel Anna Altner  Björn Sjöström 


