
 
Förslag till verksamhetsplan 2023-2024 
 

Föreningen Techledarna är en av Ledarnas 19 branschföreningar och vänder sig till chefer inom it- 
telekombranscherna och näraliggande högteknologiska verksamheter.  

Föreningens styrelsearbete under mandatperioden 
Den nya föreningsstyrelsen kommer att vara nyvald efter stämman. Styrelsen kommer att arbeta 
med att starta upp föreningens verksamhet genom olika aktiviteter. Interimsstyrelsen har initialt 
arbetat med sju aktiviteter. 

Starta och driva nätverk 
Att starta och driva nätverk har varit en av aktiviteterna som en av aktiviteterna som styrelsen 
diskuterat. Under mandatperioden planerar styrelsen att fortsätta arbetet med att ta reda på hur det 
kan planeras och eventuellt genomföras. 

Delta på event 
Att delta i och på forum där föreningen har sina medlemmar och potentiella medlemmar har 
föreningen sett som ett komplement till att arrangera egna aktiviteter. Samarbete finns idag med 
Webbdagarna samt Sime och föreningen kommer se över vilka fler samarbetspartner som kan vara 
bra för eventuella framtida samarbeten. 

Sociala medier 
Föreningen har idag en Linkedin sida. För att möta framtidens chefer och ledare behövs kunskap om 
vilka medier som används. Här kommer föreningen att se över vilka potentiella forum som finns och 
utvärdera eventuella forum att finnas på.  

Mentorskap 
Idag finns ett underlag för hur ett mentorskap kan bedrivas. Föreningen har idag också 
intresseanmälningar på deltagare i mentorsprogram. Föreningen kommer under perioden genomföra 
och utvärdera arbetet.  

Arrangera seminarier/webbinar 
Att ge medlemmarna kompetensutveckling och inspiration är en viktig del av föreningens 
verksamhet. Föreningen kommer att fortsätta arbetet med att hitta en form som passar 
medlemmarna i form av ämnen, genomföranden och tid.  

Kommunikation 
Föreningen kommer fortsätta kommunicera med medlemmarna, främst genom sociala medier och 
epostutskick samt arbeta löpande med uppdateringar på hemsidan.  

Demokrati 
Föreningen kommer att delta på Ledarnas kongress samt förbundsråd och branschdagar. 
Föreningsstämma kommer att genomföras 2024. 
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