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Bästa medlem,
Ålands Näringsliv är en privatfinansierad förening som arbetar för att ge dig som medlem
möjligheter till bättre affärer.
Vi sitter med i olika nämnder, kommittéer och arbetsgrupper där vi ständigt påminner om
näringslivsperspektivet, dvs hur regelverk och dess tolkningar kommer att påverka
företagens vardag. Intressebevakningen är viktig och vi är ofta den enda aktören som driver
näringslivsperspektivet i dessa grupper.
Intressebevakningen utgår ifrån våra utskott och de över 80 personer som är engagerade
där. I utskotten har vi möjlighet att på ett initierat sätt diskutera frågorna och även lyfta dem
till en branschnivå, något som krävs för att man ska lyckas påverka. På naringsliv.ax har vi
mer information om våra utskott samt de frågor som är aktuella.
Det senaste året har vi bl.a. arbetat med importmoms och tullklarering, företagens
kostnader på Åland, hållbar utveckling ur ett näringslivsperspektiv, serveringstillstånd för
restauranger, ÅMHM:s avgifter till näringslivet samt den åländska infrastrukturen.
Ålands Näringsliv arbetar även aktivt med utbildning, informationstillfällen och projekt som
förbättrar företagandet på Åland. Läs verksamhetsplanen för 2019 här.

Personalen består av Henrik Hellström (affärsutvecklare), Therese Ling
(affärsnätversansvarig), Dan Ferna (Centrumledare), Anders Ekström (VD), Dan Westerholm
(företagsrådgivare) samt Dan Andersson (medlems-, export- och arbetsgivarfrågor),
Tack för ditt medlemskap som utgör grunden i våra möjligheter att arbeta långsiktigt med
näringslivsfrågor. Du kan följa vårt arbete via Facebook, Linkedin eller anmäla dig till våra
nyhetsbrev. Surfa också in på naringsliv.ax och se vad vi har på gång.
Vi på Ålands Näringsliv önskar dig ett framgångsrikt 2019.
Anders Ekström
Verkställande direktör
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Ålands Näringslivs medlemmar är fördelade inom våra tio utskott.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsmarknadsutskottet – för arbetsgivare på Åland
Byggutskottet – företag inom bygg- och fastighetsbranschen
City Mariehamn –medlemmar i City Mariehamn
Handelsutskottet – företag som säljer varor och tjänster till konsument
Informations-, kommunikations- och teknologiutskottet (IKT) - företag som är aktiva
inom IT- och kommunikationssektorn.
Industriutskottet – Tillverkning i både stor och liten skala
Lagutskottet –advokat- och juridiska tjänster
Logistikutskottet – transport och logistiktjänster, samt infrastruktur inom
teknologisektorn.
Redovisningsutskottet – redovisnings- och revisionstjänster
Turism- och restaurangutskottet – företag inom restaurang-, logi- och
turistservicebranschen.

Kontakta oss per epost info@naringsliv.ax om du vill kontrollera dina medlemsuppgifter.
Medlemsförmåner
• Intressebevakning mot myndigheter
• Möjlighet att med bredare kraft lyfta dina frågor mot myndigheter eller beslutfattare.
• Lokala och internationella affärskontakter
• Nätverk på Åland och i närregionerna
• Nyheter om regelförändringar
• Rådgivning om arbetsrätt och kollektivavtal
• Startaeget-rådgivning
• Rådgivning om affärsutveckling och kalkyler
• Rådgivning om hållbarhetsfrågor
• Ca 20-25 % rabatt på kurser och evenemang som arrangeras av Ålands Näringsliv.
• Tillhandhållande av utrikeshandelsdokument
• Upprätthållande av en lönehandbok
• Utskott med fackkunskap inom flera områden
• Juridisk konsultering i företagarfrågor.

