FÖRENINGENS ORGANISATION OCH SYFTE
Hässleholms Företagsgrupp är en ekonomisk förening vars medlemmar
består av företag från Hässleholms kommun. Föreningen har idag cirka
70 medlemsföretag av alla typer. Allt från den ensamme företagaren
till det stora bolaget med flera hundra anställda.
Hässleholms Företagsgrupp (HFG) arbetar för och tar tillvara de lokala
företagens övergripande intressen, med utgångspunkt enbart från det
lokala perspektivet. Föreningen fungerar även som medlemsföretagens kontaktyta mot Hässleholms kommun och som ett av kommunens
remissorgan i näringslivsanknutna frågor. HFG är också medlem i det
Näringslivsråd som bildades 2003 och som består av representanter
från flera näringslivsorganisationer och från kommunledningen.
I Näringslivsrådet arbetar näringslivet och kommunen tillsammans med
de övergripande lokala näringslivsfrågorna.
Hässleholms Företagsgrupp arbetar också aktivt med opinionsbildning
på det lokala planet, såväl genom direktkontakt med kommun,
Region Skåne eller annan myndighet, som genom massmedia.
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VARFÖR BLI MEDLEM?
Som företagare har man alltid svårt att få tiden att räcka till för att
kunna agera i alla de frågor som man egentligen vill engagera sig i.
Genom Hässleholms Företagsgrupp kan du .....
•
•
•
•

” HFG har ett enda

enkelt initera just den fråga som berör dig och ditt företag.
få frågan framförd på ett effektivt sätt till rätt instans.
löpande hålla dig informerad om händelseförloppet.
genom den samlade tyngden av föreningens medlemsföretag
sannolikt få ett bättre slutresultat än genom en egen punktinsats.

Hässleholms Företagsgrupp har ett enda övergripande intresse och
mål: Att stärka och hjälpa det lokala näringslivet, såväl i generella som
i individuella frågor.
För att bli medlem fyller du bara i bifogad anmälningsblankett. Medlemsavgiften som uttas som engångsavgift vid inträdet är 200 kr. Den
därefter årligen utgående serviceavgiften är endast 700 kr, vilken är
avdragsgill.

Vill du ha mer information?
Kontakta Lars Blad 0451-140 40
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