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Verksamhetsberättelse 2020 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ulf Pettersson, ordförande 
Catharina Tenggren, sekreterare 
Jörgen Larsson, kassör 
Göran Tenggren, Åke Svensk, Martin Hagman, Peter Grafström och Jan-Erik Rosén 
som ledamöter. Suppleanter under året har varit; Olle Huusko och Bengt Hildning. 
 
Revisor har varit Hans Alfredsson. 
 
Styrelsen har under året, förutom årsstämma,  haft 1 st möte. 
 
Under våren 2020 utbröt en pandemi med Coronavirus (Covid -19) denna pandemi har kraftigt påverkat världen 
och även inskränkt företagarföreningens och projektgruppen Rimbo Portalens verksamheter under året. 
 
Medlemsantalet i företagarföreningen har under 2020 ökat 
Medlemsantalet uppgår till 49 st medlemmar (37 st fg år) 
 
Projektgrupp” Rimbo Portalen”  bestående av Peter Grafström, Jörgen Larsson, Bengt Hilding och Elisabeth 
Skiöld. fortsätter sitt arbete genom samarbete/avtal Rimbobygdens Företagarförening-Norrtälje kommun och 
näringslivet för att utveckla och stärka Rimbo tätort med omnejd. Som grund för samarbetet ligger upprättade 
verksamhetsplaner samt överläggningar med kommunen, kring åtgärder för att utveckla orten. 
Planerat informationsmöte i nybyggda kulturscenen för att utöka föreningens medlemsantal har ställts in p.g.a. 
Coronapandemin, även alla större projekt med större folksamlingar och möten har under året också ställts in.  
Projektet Rimbo Portalen-Rimbo Samrådsgrupp, nattvandringsgruppen ”Vuxna på byn – trygg i Rimbo” fortlöper 
med ökad verksamhet under 2020. 
 
Projektgruppen har under 2020 arbetat hårt med framställande av hemsida då övrig verksamhet varit begränsad 
av Coronapandemin. Riktat ekonomiskt stöd till köpmännens föreningsmedlemmar har under året genomförts 
via avgiftsbefrielse på medlemsavgift för 2019 och 2020. 
 
 
Övrigt under året har styrelseledamöter (Jörgen Larsson, Peter Grafström och Bengt Hildning) kontinuerligt 
deltagit på möten med Rimbo Samrådsgrupp och har där jobbat med utveckling detaljplaner, projekt 
Skarsjöparken samt förtätning av Rimbo Centrum, dock har antalet möten under 2020 kraftigt begänsats av 
pandemin. 
 
Club Örnen fortsätter att hyra företagarlokalen av oss. Övrig ekonomisk redovisning hänvisas till framläggande 
av Balans- och resultaträkning på Årsstämman. 
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