Almi och NyföretagarCentrum utser Årets Mentorer:

Årets Mentorer i Östergötland utsedda
Henrik Ståhl har utsetts till Årets Mentor i kategorin befintliga företag. Till Årets Mentor i kategorin
blivande företagare har utsetts Eva Saleteg. – Han har handlett mig till utveckling, reflektion och
fokus på rätt saker, säger Henrik Ståhls adept Maria Ericson Andersson. – Jag får konkret hjälp att
tagga ner och prioritera bland uppdragen, säger Eva Saletegs adept Marie Karlsson. – En mentor kan
bli avgörande om en företagare lyckas och kan få sitt företag att växa och överleva, säger Åsa Ekman
hos Almi Östergötland och Kristin Ericsson, NyföretagarCentrum som representerar de två
organisationer, som utser Årets Mentorer i länet. De båda mentorerna är också nominerade till
utmärkelsen Årets Mentor i Sverige.
Henrik Ståhls adept: Jag har vågat ta lite större kliv och tro på verksamhetens potential
Årets mentor i kategorin befintliga företag Henrik Ståhl är organisationskonsult och är konsult i
företags- och organisationsfrågor i det egna företaget NOKK AB.- Han har på ett respektfullt och
lyhört sätt fångat upp mina och verksamheternas ”bekymmer” och har på ett ytterst kompetent vis
handlett mig till utveckling, reflektion och fokus på rätt saker, säger adepten Maria Ericson
Andersson. Hon driver företagen Jordnära Omsorg och Jordnära Växa, som bedriver hvbverksamheter för barn, ungdomar och vuxna med kommuner som uppdragsgivare. Företaget har
kraftigt ökat antalet anställda från en till 28 helårsanställda eller 47 anställda om man räknar in
timanställd personal och ett minusresultat har vänts till vinst. - Jag har utvecklats i att ekonomistyra,
tänka i perspektiv och att sätta upp balanserade mål. Jag har vågat ta lite större kliv och tro på
verksamhetens potential, säger hon.
Juryns motivering för Henrik Ståhl:
Mentorn har lyssnat och bidragit med egna erfarenheter som har lett till lärande och utveckling hos
adepten. Genom att mentorn ställt frågor kring mål och fokusområden har verksamheten utvecklats,
vuxit och vänt från minusresultat till vinst. Mentorn har visat intresse och motiverat adepten vilket
gjort att hon vågat utmana sig själv och vågat tro på verksamhetens potential.
Eva Saletegs adept: Mina kunskaper om företagande har ökat med 100 %
Årets mentor i kategorin blivande företagare Eva Saleteg verkar i sitt företag Mind & Body som mental
tränare och stresshanteringscoach. - Hon driver och ställer rätt frågor och jag får konkret hjälp att
tagga ner och prioritera bland uppdragen. De mål jag har med företagandet var i början spretiga men
med hjälp av min mentor börjar jag nu se vägen. Nu har jag formulerat mätbara mål, både personliga
och affärsmässiga, säger adepten Marie Karlsson som driver en egen verksamhet som uppsökande
logoped för personer med röst-, tal-, språk och ätproblem. - Mina kunskaper om företagande,
ekonomi, skatter, årsredovisning, intäkter, utgifter, omsättning mm har ökat med 100 %, säger hon.
Juryns motivering för Eva Saleteg:
Eva Saleteg har utsetts till årets mentor för att hon engagerat delar med sig av sin gedigna kunskap,
genom stöd och utmaningar, med lugn, positiv attityd och rätt frågor hjälpt adepten att utveckla sina
kompetenser som företagare, att känna sig trygg i att hon gör rätt prioriteringar för sig själv och för

sitt företag bl.a. i hur hon använder sin tid och lägger upp mål – vad som är viktigast i arbetslivet OCH
privatlivet.
Prisutdelningarna
Den nationella prisutdelningen för Årets Mentor för både befintliga och blivande företag i Sverige sker
den 6 november i samband med mässan Starta Eget i Älvsjö.
Om mentorprogrammen
Utmärkelsen delas ut av Almi Företagspartner och NyföretagarCentrum Sverige, som på uppdrag av
Näringsdepartementet driver mentorprogram för blivande och befintliga företagare. Almi vänder sig
till befintliga företag och NyföretagarCentrum till blivande entreprenörer, som är i uppstartsfas.
Genom Almi och NyföretagarCentrum får en adept under ett år tillgång till en mentor som ställer upp
ideellt. Varje år matchas mellan 1.500-2.000 mentorpar i de två mentorprogrammen.
Mer information, kontakta:
Åsa Ekman, Almi Östergötland, tel. 013-200 736
Kristin Ericsson, NyföretagarCentrum Västra Östergötland, mobil 070 339 15 57
Henrik Ståhl, Årets mentor befintliga företag, mobil 070 373 73 42
Eva Saleteg, Årets mentor blivande företag, mobil 070 538 08 82

