
Protokoll verksamhetsår 2000 

fört vid årsmöte med Lidköpings Näringslivskommitté torsdagen den 15 mars 2001. 

* Stora förändringar av styrelsens sammansättning. 

* Många intressanta rapporter - se bilaga till protokollet 

- Friskola-Teknisk Gymnasium startar i Lidköping 2002 
- Kommunikationer 
- Sjukhuset i Lidköping 
Detta var några av punkterna på årsmötet. Du kan läsa mer på följande 
sidor och i bilagda bilagor. 

- Tillväxtdagen 
äger rum torsdagen den 27 september, boka dagen redan nu. 
SKF-chefen Sune Carlsson deltar 
Årets företagare, årets tillväxtföretag och årets skolprofil utses. 

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR 

§ 1. Mötets öppnande  

Christer Martinsson hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 
Föreslagen dagordning godkändes. 

§ 2. Val av justeringsmän  Till att justera dagens protokoll 
utsågs Arne Frisinger och Ingvar Träff. 

§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  Till ordförande 
valdes Christer Martinsson och till sekreterare Berndt Gustafsson. 

§4. Revidering av stadgarna.  
Med anledning av vissa förändringar föreslår styrelsen en revidering av de gamla 
stadgarna. Följande paragrafer har ändrats 
- §1 Syfte. De prioriterade områdena har utökats med ”Hälso-och Sjukvård” 
- §8 Styrelsens sammansättning. Antalet ledamöter har utökats till max 10 personer 
samt nya intresseorganisationer har fått plats i styrelsen. Se nedan under § 5. 
De reviderade stadgarna bifogas protokollet. Bil 2. 
Årsmötet godkände revideringarna. 

§ 5. Valberedningens förslag av ledamöter för 2000.  
Arne Frisinger, ordf i valberedningen, motiverade valet till ny styrelse att NLK vill 
bredda sin representation och öka den totala slagkraften. Ledamöterna är valda 
utifrån kompetens och viljan att göra något. Sätta tidsplaner och ställa motsvarande 
krav på kommunen är viktiga inslag för att få en effektiv verksamhet. 



Den principiella organisationen framgår av bil.3. Det nya är att Företagarna, 
Köpmännen och Fastighetsägarna har tagit plats i styrelsen. 
Viktiga intresseområden är Hälso-och sjukvård, Kommunikationer, Kompetens och 
Marknadsföring. 
Valberedningen, Arne Frisinger och Leif Elm, föreslog följande ledamöter: 
Styrelse: 
- Christer Martinsson, CMC AB, ordförande 
- Kjell Bergman, Rexham AB 
- Hans Bieth, Hackman-Rörstrand AB 
- Lars Bring, Odal 
- Anders Danielsson, Fastighetsägarna 
- Magnus Eklund, LBC 
- Thomas Fröjd, Fröjd & Wester AB 
- Andreas Hansson, Köpmännen 
- Claes Johansson, Företagarna 
- Thomas Olofsson, Företagarna 

Christer Martinsson är vald på ett år och övriga på två år. 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

Revisorer: 
- Valberedningen föreslog omval på ett år av Thomas Karlberg och Valdemar 

Löwhagen. 
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag. 

§ 6. Valberedning 
Årsmötet föreslog omval av Arne Frisinger och Leif Elm och nyval av Thomas 
Franzén till valberedning på ett år. 
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

§ 7. Ekonomisk rapport  
Göran Karlsson föredrog den ekonomiska rapporten avseende medlemsavgifterna 
för verksamhetsåret 2000. Bil 4a, 4b. 
Intäkter: 

Medlemsavgifter 8 700:- 
Ränteintäkter 861,72:- 
Ränteutgifter 4:- 
Resultat före skatt 9.557,72:- 
Skatt 400:- 
Årets resultat 9.157,72 
Tillgångar:  
Sparandekonto 30.733,39 
Företagskonto 6.772,15 
Robur Mixfond 50.000:- 
Summa tillgångar 87.505,54 
Skulder och eget kapital:  
Skatteskuld 400:- 
EGET KAPITAL 87.105,54:- 

SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL 87.505,54 



Berndt Gustafsson föredrog den ekonomiska rapporten avseende serviceavgifterna 
för verksamhetsåret 2000. Bil 5. 

Intäkter: 
Medlemsavgifter 88 300:- 
Ränteintäkter 434:- 

Summa 88 734:- 
Kostnader 86 391:- x) 
Årets resultat 2 343:- 
Tillgångar: 
Eget kapital 11 054:- 
x) av kostnaderna utgör Tjänster/kontorsservice 34 475:-, köpta tjänster 28 675 och 
repr, trycksaker, porto, tel, milersättning 17 530:-, kortfristiga skulder 4 826:- och 
övrigt 885:-. 

§ 8. Revisionsberättelse  
I frånvaro av revisorer föredrog Berndt Gustafsson revisionsberättelsen. Bil. 6. 
Revision har utförts av revisorerna Thomas Karlberg och Valdemar Löwhagen vilka 
tillstyrkte att den i ekonomiska redovisningen intagna balansräkningen per 2000-12- 
31 fastställes och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 
Mötet beslutade i enlighet med förslaget. 

§ 9. Styrelsens ansvarsfrihet Mötet beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

§ 10. Medlems- och serviceavgifter.  
Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift men en höjning av serviceavgifterna 
med 10% för verksamhetsåret 2001. 

Anledningen till de ökade serviceavgifterna motiveras av beräknade ökade kostnader 
för aktivitetsökningar som den nya styrelsen planerar att genomföra. 
Medlems-och serviceavgifter framgår av bilaga 7. 
Mötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag. 

§ 11. Övriga frågor.  

Mötet ställde sig bakom de av styrelsen föreslagna arbetsområden Kommunikation, 
Kompetens, Hälsa -och sjukvård och Marknadsföring. Styrelsen uppdrogs att 
bemanna de olika områdena. 
Christer Martinsson informerade om att årets Tillväxtdag kommer att äga rum på 
eftermiddagen torsdagen den 27 september. Som huvudtalare har engagerats SKF:s 
koncernchef Sune Carlsson. 
Bland övriga inslag är premiering av årets företagare, årets tillväxtföretag och årets 
skolprofil. 
Inbjudan kommer men boka dagen redan nu. 

§ 11. Avslutning.  
Christer Martinsson framförde ett tack till de närvarande för visat intresse och 
avslutade årsmötet. 

Lidköping vid Vänern den 16 mars 2001. 



Berndt Gustafsson 

Justering: 

Arne Frisinger Ingvar Träff 

Efter det officiella årsmötet och förtäring lämnades följande rapporter. Se bilagda 
bilagor. 
BILAGA TILL ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2000. 

Rapporter lämnade vid Näringslivskommitténs årsmöte torsdagen den 16 mars 2001.  

1. Lichron Teknikgymnasium - Göran Tengnelund 

Göran, utbildningschef på Lichron, informerade om deras verksamhet. Företaget har 
under många år sålt kvalificerade verktygsmaskiner samt bedrivit kundutbildning. Fr o 
m hösten 2001 kommer de att starta 3-årig Industriteknisk gymnasieutbildning i 
Skövde och Trollhättan. 
Med tanke på det låga intresse från elever att söka de praktiska 
gymnasieutbildningar har NLK:s styrelse bedömt att deras utbildning skulle vara ett 
bra alternativ i Lidköping. Christer och Berndt har besökt Lichron i Skövde och tagit 
del av utbildningens innehåll och uppläggning. Utbildningen har två grenar, CNC-
operatörer och Automationstekniker. Genom tillval kan eleverna efter utbildningen 
söka till teknisk högskola. Informationsfolder delades ut vid mötet. Några 
informationsblad bifogas. 
Efter diskussion ställde sig mötet bakom förslaget att starta utbildningen i Lidköping 
2002. 

Ansökan är klar och kommer att skickas till Skolverket under mars månad. 
NLK:S kompetensgrupp kommer att bevaka och följa processen i vilket bl a ingår att 
informera berörda företag. 
Styrelsen räknar med att övrig gymnasieutbildning kommer att positivt ha nytta av att 
det startar ett privat alternativ i Lidköping. 

2. Tillväxtrådet 
Christer informerade att man bl a har diskuterat högskolefrågor. I Skellefteå, som 
ligger mellan högskoleorterna Umeå och Luleå, har kommunen ordnat med lokaler 
och utrustning för högskolestudier. Lärare från Umeå och Luleå kommer och 
undervisar. Modellen förefaller mycket intressant och Tillväxtrådet har för avsikt att 
besöka Skellefteå och ta del av erfarenheterna. Det vore bra om vi i Lidköping kunde 
finna en modell för högskolestudier och ta hjälp av Högskolorna i Skövde och 
Trollhättan. 

3. Kommunikationer 
Börje Johansson föredrog en rapport från Kommunikationsgruppen. Gruppen har 
under verksamhetsåret bestått av Arne Frisinger, Magnus Eklund, Gustaf Thureborn 
och Börje Johansson. Vid samverkansmöten inom Västar Götaland beträffande E20 
har även Christer Martinsson deltagit. 
Gruppen har bevakat så att infrastrukturen utvecklas. I region Väst och i Skaraborg 
sker samlade aktiviteter för att få utökade vägpengar, till ”Skaraborg”, främst till E 20. 
Gruppens uppgifter är att hålla sig informerade, påvisa konsekvenser om utveckling 



ej ske, påverka planeringar och möjligheter till nya finansieringar, påverka ev 
dellösningar som syftar till en helhetslösning samt bevaka frågorna såväl på kort som 
lång sikt. 
Rapport om vägar, järnvägar, flygplats, sjöfart/hamn och resandecentrum framgår av 
bilaga 8. 
Jan Källsson påpekade, beträffande dragning av ny väg, vikten av av göra ordentliga 
kalkyler och bl a visa vad avkastningen blir. 

4. Sjukhuset i Lidköping -SiL 
Kjell Bergman redovisade Sjukhusgruppens arbete. Kjell uttryckte en stor tacksamhet 
till de resurspersoner, Arne Frisinger, Nils-Bertil Wickberg, Börje Johansson och Eine 
Jarnhede, som hjälpt honom i arbetet. 
NLK har redovisat vad vi vill nämligen: 
Steg 1 
* Frigör SiL från Skaraborg´s sjukhus och gör det till ett bassjukhus med lokal 
ledning som svarar för såväl vårdkvalitet som ekonomi. 

- Detta måste ske fort och utan långa utredningar 
- Stoppa omedelbart förändringar av strukturen såväl på sjukhuset som inom primärvården 
* Organisera SiL direkt under regionen och skapa samarbete med övriga sjukhus 
* Låt SiL utvecklas på likvärdig bas med övriga sjukhus 
Steg 2 
* Tillsammans med övriga intressenter utreda och skapa en långsiktig 
”Lidköpingsmodell”. 
En utredning har tillsats, i vilken NLK ingår, som skall utreda det framtida sjukhuset. 
Sjukvården måste förändras men vi måste vara med och påverka så att 
verksamheten svarar mot våra behov. 
Fn har också en lokal ledning tillsats vilket skall tolkas som positivt 
Det är mycket som talar för att SiL och det finns inget att oroa sig fn. Även de 
omfattande investeringsplaner som finns är positiva tecken. Investeringar är 
planerade enl följande: 
- 43 milj.kr 2001 
- 73 -”- 2002 
- 44 -”- 2003 

- 23 -”- 2004 
Kalkyler av olika scenarier har gjorts men vi har inte i alla delar presenterat dessa. 
Ett manifest har upprättats, bil 9, mellan de politiska partierna i Lidköping och 
Näringslivskommittén och utgör en plattform för det fortsatta arbetet. Det lyder enligt 
följande: 
Vår gemensamma inriktning är: 
att bibehålla sjukhuset i Lidköping med nuvarande verksamhetsutbud 
att gällande struktur och hälsovårdsutbud i Lidköping behålls oförändrat 
under tiden som utredningen pågår 
att sjukhuset i Lidköping bör få ökad självständighet 
att gemensamt jobba för att verksamheten utvecklas 

5. Övrigt 

Christer rapporterade att Intentia förmodligen kommer att etablera sig I Lidköping. 
Informationsseminarium torsdagen den 22 mars. Inbjudan har gått ut. 
Ett projekt: ”Omvärldanalys - utan spaning ingen aning” kommer att starta. 
Seminarium i Skövde torsdagen den 22 mars. 

http://milj.kr/


Vad är planerna på att utnyttja strandkanterna runt Lidköping? Ett planeringsarbete 
har genomförts och nu ligger ärendet hos politikerna. De som kan bör påverka 
ärendet. 

Lidköping vid Vänern den 16 mars 2001 
Berndt Gustafsson 


