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Protokoll 
från årsmöte med Näringslivet i Lidköping torsdagen den 24 mars 2011. 
Originalprotokoll, undertecknad av ordförande och justeringsman, finns hos 
sekreteraren. 
 
SAMMANFATTNING 
 

* Thomas Fröjd, Fredrik Söderström och Lars Bring nya i 
styrelsen. Ann-Britt Åström-Hösli omvald på två år. 
* Thomas Fröjd vald till ordförande i NiL. 
 
* Kristin Creton ny revisor efter Patrik Björklund 
 
* Ingvar Svensson, Lennart Nilsson och Urban Larsson     
lämnade styrelsearbetet.    
 
* Omval på övriga styrelseposter, adjungerade och 
revisor. 
  
* Oförändrade medlems- och serviceavgifter.   
 
* Verksamhetsberättelse med årsredovisning delades ut  
och kompletterar protokollet.  
 
* Styrelsen skall koncentrera sig på projektet ”Former för 
ett bra samarbetet mellan kommunen och Näringslivet” – 
- kan det innebära bildande av ett Näringslivsbolag?   
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Välkomsthälsning/dagordning  

Ingvar Svensson hälsade deltagarna välkomna och öppnade årsmötet. 

Föreslagen dagordning godkändes. 

Inledning 
Ingvar Svensson lämnade följande information från styrelsearbetet. 
Det gångna verksamhetsåret har liksom tidigare präglats av mycket arbete för att 
tillvarata medlemsföretagens intressen och verka för att stärka och utveckla 
näringslivet i kommunen. Ett stöd i detta arbete har varit medlemmarnas synpunkter 
från grupparbeten vid förra årets stämma. 

2010 var det sista året i den handlingsplan för ett bättre lokalt företagsklimat som 

utarbetades tillsammans med kommunen 2007. 

Arbetet inom övriga arbetsgrupper har pågått i vanlig omfattning. Så har t ex ett nytt 
avtal om samarbete med skolan träffats, kommunikationerna diskuterats och 
sjukhusfrågor bevakats. Samverkan inom miljöområdet och näringsliv/kultur har 
startats upp och börjat finna sina former under det gångna året. 
Styrelsens sekreterare och några tidigare styrelseledamöter har under året påbörjat 
ett omfattande arbete med att samla in, sortera och i modernt format bevara den 
viktigaste informationen och de mest avgörande händelserna i föreningens 25 åriga 
historia. 
 
Styrelsen föreslår årets stämma en stadgeförändring som innebär att 
valberedningen, förutom att föreslå styrelseledamöter, också skall ta fram förslag på 
ordförande och vice ordförande för föreningen. 
 
Mer finns att läsa i Verksamhetsberättelsen med Årsredovisning. 
 

Lidköpingsabassadörerna - Torbjörn Rundkvist 
 - en internationell resurs för näringslivet i Lidköping – 
  
Ambassadörskonceptets syfte: 

 - Att stärka näringslivet och öka sysselsättningen 
- Att skapa ett värdefullt kontaktnät 
- Bidraga så att Lidköping kan vara en av de mest attraktiva etableringsorterna i 
Sverige 

Hämtat från kommunens hemsida/Lidköpingsambassadörer:  
  

Ambassadörskonceptet är en del av Lidköpings kommuns långsiktiga 
varumärkesarbete. Nätverket består av f d Lidköpingsbor som med känsla och 
entusiasm marknadsför Lidköping i för staden unika sammanhang. 
De första Lidköpingsambassadörerna rekryterades år 2000. Idag är de drygt 40 till 
antalet bosatta alltifrån Los Angeles till Tokyo men även på andra orter i Sverige. Det 
huvudsakliga syftet är att öka kompetensinflyttning och etableringar i kommunen men 
även att: 
- Arbeta för ett välkomnade och hållbart Lidköping 
- Stärka näringslivet och öka sysselsättningen  
- Vara ett värdefullt kontaktnät - 
- Bidra till att Lidköping är en attraktiv etableringsort 
- Främja turism och besöksnäring 
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Ambassadörerna unika kunskaper och erfarenheter nyttjar kommunen i årliga 
tankesmedjor där politiker, kommunala tjänstemän och experter deltar. Produkten 
från dessa tankesmedjor är en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete. 

Nätverket samordnas genom en projektledning bestående av representanter från 
kommunen och Lidköpings Näringsliv. Projektledningens uppgift är att hitta nya 
ambassadörer, vidarebefordra tips och idéer samt vara en länk mellan 
ambassadörerna och näringslivet. 

På Lidköpings kommuns hemsida www.lidkoping.se hittar du mer information om 
Lidköpingsambassadörerna. Gå inpå Företag, stöd o rådgivning där finns en 
förteckning över nu aktuella Lidköpingsambassadörer samt en fil (blädderfunktion) 
Lidköpingsambassadörer genom tiderna. 

Former för ett bra samarbete mellan kommunen och näringslivet  
Petter Skantze gav en kort sammanfattning av den information som Nils Engström 
lämnat till Näringslivsrådet ( delar av NiLs styrelse och kommunledning). 

Nils Engström har på kommunens begäran utrett frågan. Han har tagit del av ett 
flertal olika organisationsmodeller vad gäller ”Näringslivsbolag”. Bland dessa kan 
nämnas Vårgårdamodellen där beslutsfunktionen ligger utanför 
kommunorganisationen och Skövdemodellen där beslutsfunktionen ligger inom 
kommunorganisationen. 
Avsikten är inte att kopiera någon modell utan hitta en egen organisation som passar 
Lidköping. 

De slutsatser som Nils Engström presenterar är följande:   

- Det gemsamma målet för samverkan är alltid näringslivets och ortens tillväxt 

- Ingen enskild egenskap kan förklara ett gott näringslivsklimat det är alltid kombinationer 

av goda egenskaper som skapar en stark kedja. 

- Det är sällan sakfrågor som låg skatt eller låga avgifter som framhålls som skäl till framgång 

utan snarare ett bra samarbetet som leder till de goda exemplen. 

- Näringslivets affärsmässiga fokus respektive kommunernas formella och 

demokratiska utgångspunkt kan göra det svårt att förstå varandra. Ömsesidig förståelse 

och respekt är grunden för framgångsrika samarbeten. 

- De mest dynamiska kommunerna talar om näringslivet som en kund 

Övertygelse avgör 

Gemensam nämnare för alla de kommuner som jag har intervjuat är att det finns en 

vilja att växa och man kan peka på ett tillfälle då entusiastiska medborgare 

bestämde sig för att organisera resurserna för ett bättre näringslivsklimat. 

Strunta i om dessa personer kommer frän de "riktiga" strukturerna. Positivt 

personligt engagemang och vilja att förbättra Lidköpings näringsliv överträffar politisk 

tillhörighet eller affärsmässiga särintressen. 

I detta läge handlar det inte om VAD som skall göras, inte heller HUR det skall göras 

eller av VEM utan en övertygelse om VARFÖR! 

  

NiLs styrelse kommer att engagera sig i den fortsatta utredningen och kommer att 
prioritera denna fråga i det fortsatta arbetet under 2011. 

Nils Engström är vidtalad att för samtliga medlemmar i NiL och andra intresserade 
företag hålla en fördjupad information under våren 2011.      
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ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR      

Deltagare vid årsmötet var följande personer:   
Fredrik Söderström, Nils-Bertil Wickberg, Gillis Lönnström, Christer Martinsson, 
Claes Arvidsson, Jan Lööf, Berndt Gustafsson, Petter Skantz, Ingvar Svensson, 
Johan Källsson, Tomas Persson, Carina Laurell, Thomas Fröjdh, Arne Frisinger, 
Claes Ottersten, Bo Johansson, Börje Johansson, Thomas Björkman, Kristin Creton, 
Thomas Franzén. 
Inbjuden gäst: Torbjörn Rundkvist. 
  

§ 1  Mötets öppnande 
Ingvar Svensson förklarade årsmötet öppnat och föreslagen dagordning 
godkändes. 
 
§ 2  Val av justeringsman 
Börje Johansson utsågs, att utöver ordförande, justera dagens protokoll.   
 
§ 3  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Till ordförande för årsmötet valdes Jan Lööf och till sekreterare Berndt Gustafsson. 
 
§ 4  Föregående års mötesprotokoll. 
 Några synpunkter på protokollet fanns ej varvid detta lades till handlingarna.  
  

 § 5  Valberedningens förslag av ledamöter för 2011. 
Petter Skantze föredrog valberedningens förslag  
 

A. Styrelse, ordinarie: 
Jan Lööf, Petter Skantze, Carina Laurell och Bo Johansson har ett år kvar 
enligt beslut vid förra årsmötet.  
Ann-Britt Åström-Hösli omvald på 2 år 
Thomas Fröjd, Fredrik Söderström och Lars Bring nyval på 2 år. 
Tomas Persson, Claes Ottersten och Johan Källsson omval på 1 år och 
representerar sina respektive organisationer.. 
  
Ingvar Svensson och Lennart Nilsson lämnade styrelsen i och med dagens 
årsmöte.  

   
Styrelsens för verksamhetsåret 2011 (fram till nästa årsmöte) blir alltså: 

 -     Lars Bring 
- Thomas Fröjd, Fröjdia AB  
-  Bo Johansson, Backgådens Bygg AB 
- Johan Källsson, Fastighetsägarna (Erik Thun AB)   
- Carina Laurell, ID OS Stallmästaren AB 
- Jan Lööf 
-  Claes Ottersten, Svensk Handel (Ottersten Design) 
- Tomas Persson, Företagarna i Lidköping (Celadon AB) 
- Petter Skantze, Nordic Hangers AB  
- Fredrik Söderström, XR Logistik AB 
- Ann-Britt Åström, G Åströms Åkeri AB/Lidköpings Slamsugning AB 

 
         Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
 

B. Adjungerade 
           Valberedningen föreslog att följande personer adjungeras till styrelsen:  
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 - Erling Håstrand, Sparbanken Lidköping AB  
- Berndt Gustafsson, BG Företagsservice    
- Göran Brorsson, Elos AB  
  

        Samtliga omval på 1 år. 
 

De adjungerades roll i styrelsen är att de äger rätt att delta men är ej          
beslutsmässiga eller har något ekonomiskt ansvar.   

 
  Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
C.  Revisorer: 

Valberedningen föreslog omval på 1 år av Tommy Almgren,             
Ekonomigruppen Almgren AB och nyval av Kristin Creton, Erik Thun AB. 

  
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
§ 6  Valberedning 
       Till ordförande i valberedningen fanns förslaget att på ett år välja  
       Johan Källsson, Erik Thun AB 

 
  Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
§ 7  Beslut om arvode/ersättning   

a) Föreslogs att ordförande för NiL erhåller ett arvode motsvarande ett 
basbelopp (lön + arbgiv.avgift = ett basbeloppet).   

b) Föreslogs att sekreterare/kassör skall erhålla ett timarvode på 400 kr för 
nedlagt arbete (gäller enbart förberedelser, protokollskrivning, information, 
men ej mötestid). 

. 
  Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
§ 8 Verksamhetsberättelse 
Ordförande eller ersättare gav en kort rapport från respektive arbetsgrupp. Innehållet 
finns att läsa i Verksamhetsberättelsen. 
Följande grupper redovisades: 
Företagsklimatgruppen – Ingvar Svensson 
Kompetensgruppen – Carina Laurell 
Kommunikationsgruppen – Lennart Nilsson/Fredrik Söderström 
Hälso-och sjukvårdsgruppen – Urban Larsson/Berndt Gustafsson 
Miljögruppen – Claes Ottersten 
Informationsgruppen – Berndt Gustafsson 
Kultur och Näringsliv – Bo Johansson 
 
§ 9  Årsredovisning    
Berndt Gustafsson föredrog årsredovisningen för räkenskapsåret 2010: 

 
Resultaträkning 2010 
      2009       2010     
   
Nettoomsättning   101 850   102 030    
                   
Rörelsens kostnader 
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Övriga externa kostn.        58 188     57 881  
Personalkostnader        42 711              0   
  Summa                      100 899     92 530 
     
Rörelseresultat                951         9 500   
     
Resultat från finansiella kostn  
Värdepapper         9 158     +1 510           
Ränteintäkter                511         200   
Räntekostnader        -212             0 
Resultat efter finansiella poster     10 408    11 210            
Skatt på årets resultat             0              0           
    
ÅRETS RESULTAT                      10 408    11 210  
     ------- 
 

Balansrapport 2010 
    091231    101231 
Tillgångar  
Anläggningstillgångar(mixfond)        55 138    56 648 
Kortfristiga fordringar             30                         0
  
Omsättningtillgångar (kassa,bank)   168 428  181 044 
   
Summa tillgångar   223 596  237 692 
     
Eget kapital och skulder 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat    159 784  170 192 
    
Årets resultat        10 408    11 211 
  
Summa eget kapital   170 192  181 403
    
Kortfristiga skulder 

             aktuella skatteskulder                  0                         0 
  övriga skulder    46 287    12 058
 leverantörsskulder     44 231
 upplupna kostn o förutbet intäkter     7 117            0
       
   
Summa eget kapital och skulder  223 596  237 692
          
§10. Förvaltningsberättelse / Förslag till vinstdisposition 

 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: 
 balanserad vinst 170 192 
 årets vinst    11 211 
 summa  181 403 
 
disponeras så att 
 i ny räkning överföres 181 403 
  

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
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  § 11  Revisionsberättelse (originalet finns hos sekreteraren) 

 
Berndt Gustafsson föredrog revisionsberättelsen enligt följande: 
 
Undertecknade valda revisorer för Näringslivet i Lidköping kan efter verkställd 
revision avge följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010. 
. 
Kommitténs räkenskaper i form av bokföringsunderlag och verifikationer har 
granskats och därvid lämnat erforderlig upplysning om kommitténs ekonomi och 
löpande förvaltning. 
 
Vid granskningen har konstaterats att såväl löpande bokföring som övrig ekonomisk 
förvaltning sker med god ordning och i övrigt på ett fullt tillfredställande sätt. 
 
Vi tillstyrker att den i ekonomiska redovisningen tagna balansräkningen per  
2010-12-31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2010. 

Lidköping 2011-03-02 
 Patrik Björklund   Tommie Almgren  

  
§ 12 Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 13  Budget för 2011 
Berndt Gustafsson redovisade styrelsens förslag till budget för 2011: 
 
          Budget 2010    Res 2010 Budget 2011 
 
Medlems-och serviceavgift  105 000       102 030  102 000 
Kostnader: 
Resekostnader       1 500                  0        500 
Konferenser       1 500           3 432     3 000 
Reklam och sponsring       7 500           5 000     5 000 
Representation       2 000              996     1 000 
Kontorsmaterial       6 800           7 760     6 600 
Telefon/porto       2 000           1 650     2 000 
Datakostnader       7 000           4 793     5 000 
Redovisningstjänster       7 000           8 000     8 000 
Konsultarvoden     25 000         23 850   24 000 
Projekt               0         34 649            0 
Bankostnader          700              900        900 
Övriga externa tjänster,kostn       1 000           1 500     2 000 
Personalkostnader     43 000                  0   44 000 
Skatt           500                  0            0 
Totala kostnader                       108 000         92 530  102 000 
Resultat före avskr             9 500            0 
Finans intäkter     + 6 000         +1 710     2 000 
Finans.kostnader             0                   0            0 
Årets resultat                                    + 3 000       +11 210   +2 000 
  
Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 
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§ 14 Medlems- och serviceavgifter 2011. 
Styrelsen föreslog att såväl medlems- som serviceavgifterna är oförändrade i 
förhållande till 2010. Det innebär följande avgifter: 
 

Medlemsavgift   150:- samtliga medlemmar 

Serviceavgifter        
- Företag > 200 anställda      7 000:-     
  100 -199      -”-  3 600:-    
  40 -  99      -”-  1 200:-    
 < 40      -”-        600:-    
- Organisationer   3 600:-    
- Banker    3 600:-     
 Moms tillkommer på serviceavgiften. 
 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 
 
§ 15 Anmälda och övriga frågor 
En anmäld fråga från styrelsen som gällde en stadgeändring. Senaste årets svårigheter att 
tillsätta en ordförande skulle underlättas om valberedningen förberedde valet i samband med 
framtagning av ledamöter till styrelsen. 
Förslag till text för ny paragraf 7: 

Valberedningens/Nominerings-kommittén   
Deras uppgift är att senast tre veckor före varje årssammanträde 
skriftligen, till styrelsen, lämna förslag på personer som ersättare för 
avgående styrelseledamöter samt genom att vidtala lämpliga personer 
förbereda val av ordförande och vice ordförande.      

 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
För att beslutet skall vinna laga kraft enligt stadgarna skall det beslutas vid två tillfällen. 
Utöver årsmötesbeslutet skall ytterligare ett beslut tas i styrelsen. 
        
§ 16  Avslutning  
Jan Lööf tackade styrelsen och arbetsgrupperna för ett engagerat och bra arbete 
under 2010. Speciellt framförde han ett tack till Ingvar Svensson, Lennart Nilsson och 
Urban Larsson som i och med dagens årsmöte lämnar styrelse. Ingvar, den ende 
närvarande av de tre, avtackades med blommor och för ett mycket gediget arbete i 
styrelsen och för hans insatser inom Företagsklimatgruppen.   
Därmed avslutade Jan Lööf den formella delen av årsmötet och inbjöd deltagarna till 
den efterföljande maten.  
  
Lidköping den 24 mars 2011. 
 
 
Berndt Gustafsson 
 
Justering: 
 
 
Jan Lööf   Börje Johansson 


